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Käsitellyt asiat
§ 482

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

§ 483

Pöytäkirjan tarkastus

§ 484

Ajankohtaiset asiat

§ 485

Poikkeamislupahakemus 698-401-30-4, Mäntykankaantie 39/Rovaniemen
Master Oy

§ 486

Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle vuokraoikeuden
haltijan valitukseen kaupunginvaltuuston päätöksestä 9.9.2019 § 54
asemakaavan ja tonttijaon muutos 9. kaupunginosa korttelit 9011, 9012, 9021,
9022, 9023, 9026 ja 9029 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja
teollisuusraidealueet, Hallitien ympäristö

§ 487

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 9. kaupunginosa korttelit 9011, 9012, 9021,
9022, 9023, 9026 ja 9029 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja
teollisuusraidealueet Hallitien ympäristö, täytäntöönpanosta määrääminen

§ 488

Kerrostalotontin 4-412-7 myynti tarjousten perusteella os. Kivikatu 27

§ 489

Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma

§ 490

Kantelu Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnasta

§ 491

Rovaniemen Kehitys Oy:n toiminnan siirtäminen kaupungin omaksi toiminnaksi

§ 492

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2020

§ 493

Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma vuodelle 2020

§ 494

Aluelautakuntien käyttösuunnitelma vuodelle 2020

§ 495

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

§ 496

Tarjous Avara Oy:n osakkeista

§ 497

Lapin kuntien hakemus työllisyyden kuntakokeiluun

§ 498

Eroaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä / Laiho

§ 499

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous 18.12.2019 / toimiohjeet

§ 500

Valtuustoaloite ruokajakelun ja ruoka-avustusten keskusvaraston
perustaminen ja ylläpito

§ 501

Valtakunnallisten kotiseutupäivien 2022 hakeminen

§ 502

Tilaliikelaitoksen johtajan viran lakkauttaminen

§ 503

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan viran perustaminen
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§ 504

Elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtajan viran perustaminen

§ 505

Tilapalvelukeskuksen johtajan viran perustaminen

§ 506

Tilapalvelupäällikön viran perustaminen

§ 507

Antti Lassilan virkasuhteeseen liittyvät toimenpiteet

§ 508

Jukka Kujalan virkasuhteeseen liittyvät toimenpiteet

§ 509

Riitta Erolan virkasuhteeseen liittyvät toimenpiteet

§ 510

Martti Anttilan virkasuhteeseen liittyvät toimenpiteet

§ 511

Pekka Latvalan virkasuhteeseen liittyvät toimenpiteet

§ 512

Kaupunginjohtajan sijaisen määrääminen

§ 513

Arvonimen hakeminen

§ 514

Viranhaltijoiden, lautakuntien ja johtokunnan päätösten otto-oikeus

§ 515

Ilmoitusasiat
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Saapuvilla olleet jäsenet
Juhani Juuruspolvi, 2. varapuheenjohtaja
Maria-Riitta Mällinen, puheenjohtaja
Anja Joensuu
Esko-Juhani Tennilä
Hannu Ovaskainen
Harri Rapo
Kalervo Björkbacka
Matti Henttunen
Päivi Alaoja
Kaisu Huhtalo, varajäsen
Maarit Simoska, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, sihteeri
Susanna Junttila, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, poistui 14:42
Aatos Nätynki, kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja, saapui 14:02
Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Ville Vitikka, kaupunginlakimies
Marja Marjetta, hallintosihteeri
Katja Mäntylä, tiedottaja
Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, sihteeri, saapui 17:49, poistui 18:56
Poissa

Liisa Ansala, puheenjohtaja
Sanna Karhu
Heikki Autto, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Johanna Ojala-Niemelä, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Riitta Erola, kehitysjohtaja
Riikka Heikkilä, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Maria-Riitta Mällinen
Puheenjohtaja

Kaisa Laitinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
18.12.2019

19.12.2019
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Esko-Juhani Tennilä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
24.12.2019 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
16.12.2019

28/2019

5 (77)

§ 482
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 483
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Harri Rapo ja Esko-Juhani Tennilä.
Seuraavina vuorossa ovat Päivi Alaoja ja Anja Joensuu.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 20.12.2019.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 484
Ajankohtaiset asiat
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli Rovaniemen Palloseuran ja Blue Idea Oy:n
toimitusjohtaja Risto Nivaa liittyen katsomorakennuksen vuokraan.
Kaupunginhallitus kuuli YIT Oyj:n edustajia johtaja Juhani Ylitolosta,
rakennuttajapäällikkö Seppo Torattia ja projektipäällikkö Miikka Ollilaa.
Merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan laatima aikataululuonnos
kevään työohjelmaksi. Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginhallituksen
varapuheenjohtajat neuvottelemaan kaupunginjohtajan johtajasopimuksesta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Aatos Nätynki saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.02. Susanna Junttila poistui
tämän asian käsittelyn aikana klo 14.42.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
16.12.2019

28/2019

8 (77)

§ 485
Poikkeamislupahakemus 698-401-30-4, Mäntykankaantie 39/Rovaniemen Master Oy
ROIDno-2019-3362
Valmistelija / lisätiedot:
Toni Töyräs
Liitteet

1 Navigointikartta
2 Voimassa oleva yleiskaavaote
3 Asemapiirros
4 Poikkeamispäätösluonnos
Hakija hakee poikkeamislupaa yleiskaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta siten, että
saisi rakentaa omakotitalon sekä autotallin yleiskaavan mukaiselle maa- ja
metsätalousvaltaiselle ranta-alueelle (M-1). Hakijan omistama kiinteistö sijaitsee
Niskanperän alueella. Alueella on voimassa vuonna 2017 hyväksytty Niskanperän
osayleiskaava.
Hakija on kuullut naapureina seuraavia kiinteistöjä:
-698-401-30-5
-698-401-30-116
Kaavoitus ja rakennusvalvonta eivät puolla anotun poikkeamisluvan myöntämistä.
Rakennuspaikat on ratkaistu v. 2017 hyväksytyssä Niskanperän osayleiskaavassa.
Yleiskaavamääräyksen mukaisesti M-1-alueelle saa rakentaa vain maa- ja
metsätalouteen liittyvää tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista
rakentamista. Muu rakennusoikeus on osoitettu tilakohtaisesti yleiskaavalla
muodostuville asuinalueille. Kaavan laadinnassa ja rakennuspaikkojen mitoituksessa
on otettu huomioon maanomistajien tasavertainen kohtelu. Ottaen huomioon
voimassaolevat kaavamääräykset sekä alueen maanomistajien kohtelu, asiaa ei tule
ratkaista poikkeamismenettelyllä, jolla alueelle muodostettaisiin uusi rakennuspaikka.
Rakennushankkeen toteuttaminen poikkeamisteitse kaventaisi perusteettomasti
vaihtoehtoja asianmukaiselle kaavalliselle suunnittelulle ja alueiden käytön muulle
järjestämiselle. Poikkeaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle
tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.
Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää:
1. Kiinteistöllä 698-401-30-4 ei sallita poikkeamista yleiskaavan
käyttötarkoituksesta ja rakentamisrajoituksesta niin, että yleiskaavan mukaiselle
M-1-alueelle saisi rakentaa omakotitalon ja autotallin. Kielteisestä
poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään 400 euroa.
2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 18.12.2019.
Päätös
Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi esitteli asiaa.
Hannu Ovaskainen esitti Juhani Juuruspolven ja Kalervo Björkbackan kannattamana,
että tontille 698-401-30-4 myönnetään poikkeamislupa hakemuksen mukaan. Lisäksi
kaupunginhallitus päättää, että
1. Poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään taksan mukainen maksu,
2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 18.12.2019.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Ovaskaisen esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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Tekninen lautakunta, § 73,28.05.2019
Kaupunginhallitus, § 197,10.06.2019
Kaupunginhallitus, § 276,02.09.2019
Kaupunginvaltuusto, § 54,09.09.2019
Kaupunginhallitus, § 486, 16.12.2019
§ 486
Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle vuokraoikeuden haltijan
valitukseen kaupunginvaltuuston päätöksestä 9.9.2019 § 54 asemakaavan ja tonttijaon
muutos 9. kaupunginosa korttelit 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja 9029 sekä
voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueet, Hallitien ympäristö
ROIDno-2019-726
Tekninen lautakunta, 28.05.2019, § 73
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Voimassa oleva asemakaava
3 Asemakaavan muutosehdotus
4 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
5 Asemakaavan selostus
6 Vuorovaikutuslomake
Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 21.5.2019
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.10.2009 (134 §) yleiskaavan muutoksen, jolla
muutettiin mm. 9. kaupunginosissa yleiskaavaan merkittyjä työpaikka-alueita
palvelujen ja hallinnon alueiksi. Toimintojen kehitys alueella oli siirtymässä yhä
enemmän perinteisestä varasto- ja teollisuustoiminnasta palvelusektorin toimialoihin.
Tämän vuoksi kehitys tulisi huomioida myös alueen
asemakaavassa. Kaavoituksen aloitteesta tekninen lautakunta päätti 15.6.2010 (§150)
käynnistää asemakaavamuutoksen.
Kaavamuutoksen vireille tulo pidettiin nähtävillä 1.7. – 15.8.2010. Nähtävillä olon
aikana jätettiin yksi mielipide (vuorovaikutuslomake).
Vireille tulon jälkeen kaavamuutosta ei ole viety eteenpäin koska on odotettu mm.
2011 tapahtuneen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen tulkinnan selkeytymistä
kaupan kaavoituksen osalta. Myös 2013 kännistyneen Rovaniemen maakuntakaavan
muutoksen suuntaviivat kaupan kaavoitukselle tuli selvittää. Lapin Liiton hallitus
hyväksyi maakuntakaavaehdotuksen 28.11.2016. Kaavaehdotuksessa Eteläkeskuksen
länsipuoli ja Teollisuuskylä on merkitty vähittäiskaupan suuryksikön alueeksi (KM 167),
johon saa sijoittaa myymälätiloja enintään 150 000 kerrosneliömetriä. Vaikka
maakuntakaavaehdotus ei ole vielä lainvoimainen, voidaan katsoa, että
suunnittelualueen ja koko Eteläkeskuksen osalta asemakaavoittamisessa voidaan
maakuntakaavaehdotusta selvityksineen käyttää selvitysaineistona ja jopa osin
ohjaavana.
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Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos pidettiin 18.3.-5.4.2019
yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviittassa (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari,
Koskikatu 25) sekä kaupungin Internet- sivuilla, Kaavatorilla. Nähtävillä olon aikana
jätettiin kaksi mielipidettä ja yksi lausunto (vuorovaikutuslomake).
Valmisteluvaiheen jälkeen kaavakarttaan on tehty osittain tarkennuksia rakennusalan
rajauksiin ja littymäkieltoihin. Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan tonttijako, joten
kaavakarttaan on lisätty uudet tontinnumerot. Osalle aluetta on laadittu
rakennustapaohjeet (selostuksen liitteenä).

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 9. kaupunginosan
kortteleiden 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja 9026 sekä voimansiirto-, virkistys-,
katu ja teollisuusraidealueiden asemakaavamuutos ja tonttijako viedään
ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako asetetaan julkisesti
nähtäville palvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu
25).
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 10.06.2019, § 197
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Voimassa oleva asemakaava
3 Asemakaavan muutosehdotus
4 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
5 Asemakaavan selostus
6 Vuorovaikutuslomake
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että 9.
kaupunginosan kortteleiden 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja 9026 sekä
voimansiirto-, virkistys-, katu ja teollisuusraidealueiden asemakaavamuutos ja
tonttijako viedään ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus ja
tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman
kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25).
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 276
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava
2 Asemakaavan muutos 220819
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 220819
4 Asemakaavan selostus 220819
5 Tonttijako
Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 22.8.2019
9. kaupunginosan Teollisuus-, Halli- ja Lampelankadun ympäristön
asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa alue palvelemaan paremmin
kaupallista toimintaa, johon Teollisuuskylän/Eteläkeskuksen toiminnot ovat viime
vuosina suuntautuneet enemmän. Asemakaavamuutosta tukee
myös vuonna 2009 voimaan tullut Teollisuuskylän yleiskaavan 2015 muutos, jossa
alue ja lähiympäristö muutettiin palvelun- ja hallinnon alueeksi. Kaava-alueella on
voimassa kaupunginhallituksen 28.5.2018 (§235) hyväksymät tonttien
hinnoitteluperusteet.
Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin 24.6.-23.7.2019,
jossa voimassa oleva asemakaava, asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako sekä
muut kaava-asiakirjat pidettiin julkisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa sekä
kaupungin Internet -sivuilla, Kaavatorilla. Nähtävillä olon aikana ei jätetty muistutuksia.
Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaan on tehty vähäisiä teknisluontoisia korjauksia.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
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Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 9. kaupunginosan
kortteleiden 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja 9029 sekä voimansiirto-, virkistys-,
katu- ja teollisuusraidealueiden asemakaavamuutos sekä tonttijako hyväksytään.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 09.09.2019, § 54
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava
2 Asemakaavan muutos 220819
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 220819
4 Asemakaavan selostus 220819
5 Tonttijako
Ehdotus
Kaupunginhallitus 2.9.2019 § 276 esittää kaupunginvaltuustolle, että 9.
kaupunginosan kortteleiden 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja 9029 sekä
voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueiden asemakaavamuutos sekä
tonttijako hyväksytään.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 486
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Anttila
Liitteet

1 PSHO lausuntopyyntö 6136.19 MÄÄRÄAIKA 20.12.2019
2 Pöytäkirjaote KV090919§54
3 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
4 Valitus Lapin Tilasampo Oy
Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 9.12.2019
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Lapin Tilasampo Oy on tehnyt valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
kaupunginvaltuuston päätöksestä 9.9.2019 § 54, liittyen asemakaavan ja tonttijaon
muutokseen 9. kaupunginosan kortteleiden 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja
9029 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueella, Hallitien
ympäristössä. Valitus on kirjattu määräajassa saapuneeksi hallinto-oikeuteen
21.10.2019.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 20.11.2019 pyytänyt tehdyn valituksen johdosta
kaupunginhallituksen lausuntoa ja liittämään asiakirjoihin lähetteessä mainitut asiat.
Lausuntoa on pyydetty 20.12.2019 mennessä.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää pyydettynä lausuntona lähettää Pohjois-Suomen hallinto-
oikeudelle liitteen 3 mukaisen lausunnon ja lisäksi toimittaa hallinto-oikeudelle muut
pyydetyt asiakirjat.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lausunto ja muut asiakirjat Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 20.12.2019 mennessä.
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Tekninen lautakunta, § 73,28.05.2019
Kaupunginhallitus, § 197,10.06.2019
Kaupunginhallitus, § 276,02.09.2019
Kaupunginvaltuusto, § 54,09.09.2019
Kaupunginhallitus, § 487, 16.12.2019
§ 487
Asemakaavan ja tonttijaon muutos 9. kaupunginosa korttelit 9011, 9012, 9021, 9022, 9023,
9026 ja 9029 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueet Hallitien ympäristö,
täytäntöönpanosta määrääminen
ROIDno-2019-726
Tekninen lautakunta, 28.05.2019, § 73
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Voimassa oleva asemakaava
3 Asemakaavan muutosehdotus
4 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
5 Asemakaavan selostus
6 Vuorovaikutuslomake
Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 21.5.2019
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.10.2009 (134 §) yleiskaavan muutoksen, jolla
muutettiin mm. 9. kaupunginosissa yleiskaavaan merkittyjä työpaikka-alueita
palvelujen ja hallinnon alueiksi. Toimintojen kehitys alueella oli siirtymässä yhä
enemmän perinteisestä varasto- ja teollisuustoiminnasta palvelusektorin toimialoihin.
Tämän vuoksi kehitys tulisi huomioida myös alueen
asemakaavassa. Kaavoituksen aloitteesta tekninen lautakunta päätti 15.6.2010 (§150)
käynnistää asemakaavamuutoksen.
Kaavamuutoksen vireille tulo pidettiin nähtävillä 1.7. – 15.8.2010. Nähtävillä olon
aikana jätettiin yksi mielipide (vuorovaikutuslomake).
Vireille tulon jälkeen kaavamuutosta ei ole viety eteenpäin koska on odotettu mm.
2011 tapahtuneen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen tulkinnan selkeytymistä
kaupan kaavoituksen osalta. Myös 2013 kännistyneen Rovaniemen maakuntakaavan
muutoksen suuntaviivat kaupan kaavoitukselle tuli selvittää. Lapin Liiton hallitus
hyväksyi maakuntakaavaehdotuksen 28.11.2016. Kaavaehdotuksessa Eteläkeskuksen
länsipuoli ja Teollisuuskylä on merkitty vähittäiskaupan suuryksikön alueeksi (KM 167),
johon saa sijoittaa myymälätiloja enintään 150 000 kerrosneliömetriä. Vaikka
maakuntakaavaehdotus ei ole vielä lainvoimainen, voidaan katsoa, että
suunnittelualueen ja koko Eteläkeskuksen osalta asemakaavoittamisessa voidaan
maakuntakaavaehdotusta selvityksineen käyttää selvitysaineistona ja jopa osin
ohjaavana.
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Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos pidettiin 18.3.-5.4.2019
yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviittassa (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari,
Koskikatu 25) sekä kaupungin Internet- sivuilla, Kaavatorilla. Nähtävillä olon aikana
jätettiin kaksi mielipidettä ja yksi lausunto (vuorovaikutuslomake).
Valmisteluvaiheen jälkeen kaavakarttaan on tehty osittain tarkennuksia rakennusalan
rajauksiin ja littymäkieltoihin. Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan tonttijako, joten
kaavakarttaan on lisätty uudet tontinnumerot. Osalle aluetta on laadittu
rakennustapaohjeet (selostuksen liitteenä).

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 9. kaupunginosan
kortteleiden 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja 9026 sekä voimansiirto-, virkistys-,
katu ja teollisuusraidealueiden asemakaavamuutos ja tonttijako viedään
ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako asetetaan julkisesti
nähtäville palvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu
25).
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 10.06.2019, § 197
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Voimassa oleva asemakaava
3 Asemakaavan muutosehdotus
4 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
5 Asemakaavan selostus
6 Vuorovaikutuslomake
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että 9.
kaupunginosan kortteleiden 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja 9026 sekä
voimansiirto-, virkistys-, katu ja teollisuusraidealueiden asemakaavamuutos ja
tonttijako viedään ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus ja
tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman
kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25).
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.09.2019, § 276
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava
2 Asemakaavan muutos 220819
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 220819
4 Asemakaavan selostus 220819
5 Tonttijako
Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 22.8.2019
9. kaupunginosan Teollisuus-, Halli- ja Lampelankadun ympäristön
asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa alue palvelemaan paremmin
kaupallista toimintaa, johon Teollisuuskylän/Eteläkeskuksen toiminnot ovat viime
vuosina suuntautuneet enemmän. Asemakaavamuutosta tukee
myös vuonna 2009 voimaan tullut Teollisuuskylän yleiskaavan 2015 muutos, jossa
alue ja lähiympäristö muutettiin palvelun- ja hallinnon alueeksi. Kaava-alueella on
voimassa kaupunginhallituksen 28.5.2018 (§235) hyväksymät tonttien
hinnoitteluperusteet.
Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin 24.6.-23.7.2019,
jossa voimassa oleva asemakaava, asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako sekä
muut kaava-asiakirjat pidettiin julkisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa sekä
kaupungin Internet -sivuilla, Kaavatorilla. Nähtävillä olon aikana ei jätetty muistutuksia.
Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaan on tehty vähäisiä teknisluontoisia korjauksia.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
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Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 9. kaupunginosan
kortteleiden 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja 9029 sekä voimansiirto-, virkistys-,
katu- ja teollisuusraidealueiden asemakaavamuutos sekä tonttijako hyväksytään.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 09.09.2019, § 54
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Anttila
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava
2 Asemakaavan muutos 220819
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 220819
4 Asemakaavan selostus 220819
5 Tonttijako
Ehdotus
Kaupunginhallitus 2.9.2019 § 276 esittää kaupunginvaltuustolle, että 9.
kaupunginosan kortteleiden 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja 9029 sekä
voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueiden asemakaavamuutos sekä
tonttijako hyväksytään.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 487
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Anttila
Liitteet

1 Valitus Lapin Tilasampo Oy
2 Kaavakartta täytäntöönpano
3 Valituksenalainen alue
Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 9.12.2019
Kaupunginvaltuusto on 9.9.2019 § 54 hyväksynyt asemakaavan ja
tonttijaon muutoksen 9. kaupunginosan kortteleiden 9011, 9012, 9021, 9022, 9023,
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9026 ja 9029 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueella Hallitien
ympäristössä. Valitusaikana hallinto-oikeuteen saapui yksi valitus.
Rovaniemen kaupunginhallitus on valituksesta antamassaan lausunnossa käsitellyt
valituksen sisältöä.
MRL 201 § kaavapäätöksen täytäntöönpanokelpoisuus:
”Kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan
voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon
valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava
päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos
määräys koskee oikaisukehotuksen kohteena olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen
täytäntöönpanon.”
Rovaniemen kaupunki katsoo, että valitus kohdentuu ainoastaan tonttiin 9-9026-8
(valituksenalainen alue) ja muilta osin kaupunginhallitus voi määrätä kaavan
täytäntöön MRL 201 §:n nojalla.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää määrätä MRL 201§:n 1 momentin nojalla
kaupunginvaltuuston 9.9.2019 § 54, hyväksymän asemakaavan ja tonttijaon
muutoksen 9. kaupunginosan kortteleiden 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja 9029
sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueella Hallitien ympäristössä,
tulemaan voimaan muilta kuin valituksenalaiselta osalta. Asemakaavan ja tonttijaon
muutos määrätään liitteen 2 mukaisesti tulemaan voimaan muilta kuin liitteessä
poistetulta osilta (raksittu alue).
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallituksen päätös annetaan viipymättä tiedoksi valittajille sekä
muutoksenhakuviranomaisille.
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§ 488
Kerrostalotontin 4-412-7 myynti tarjousten perusteella os. Kivikatu 27
ROIDno-2019-3671
Valmistelija / lisätiedot:
Sakari Manninen
Liitteet

1 tarjousavauspöytäkirja
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 kauppakirjamalli
3 Rakentamistapaohjeet 4-412-7
Rovaniemen kaupunki on kuuluttanut myytäväksi asuinkerrostalotontin 4-412-7 (AK)
os. Kivikatu 27 ajalla 9. - 29.11.2019 tarjousten perusteella. Tontin myynnin lähtöhinta
on 230 euroa/krs-m2 sidottuna elinkustannusindeksiin 1948. Valintakriteerinä on
korkein tarjous. Määräaikaan mennessä tuli yksi tarjous. Tarjouksen avauspöytäkirja
liitteenä.
Tontin rakennusten kerrosluvut ovat (1/2)IVu1/2 ja (1/2)Vu1/2. Rakennusoikeutta

tontilla on yhteensä 3300 krs-m2 + at300krs-m2. Myyntihinta lasketaan 3300 krs-m2
mukaisesti (asuinrakentamisen rakennustehokkuus).
Lisätiedot: Martti Anttila, Sakari Manninen
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tarjouksen ja myy tontijaon mukaisen tontin 4-
412-7 annetun tarjouksen perusteella sidottuna elinkustannusindeksiin 1948.
1. Myyntipäätös on voimassa 31.5.2020 saakka, johon mennessä kauppakirja tulee
allekirjoittaa kauppakirjamallin mukaisesti.
2. Myyntihinta lasketaan 3300 krs-m2 mukaisesti (asuinrakentamisen
rakennustehokkuus).
3. Kauppahinta tulee olla maksettuna etukäteen ennen kaupantekotilannetta.
4. Kiinteistötunnus on tonttijaon mukainen tunnus 4-412-7. Tontilla suoritetaan
kaupungin kustannuksella lohkominen.
5. Ostaja maksaa kauppakirjan laatimimiskustannukset ja kaupanvahvistajan
palkkion 260 euroa (v. 2019).
6. Ostaja maksaa kauppaan liittyvän varainsiirtoveron ja lainhuudatuskustannukset.
7. Rakentamisessa noudatettava tontille laadittuja rakennustapaohjeita.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tarjouksen tekijä; paikkatieto ja tonttipalvelut / Sakari Manninen, Outi Martikainen
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Kaupunginhallitus, § 201,10.06.2019
Kaupunginhallitus, § 489, 16.12.2019
§ 489
Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma
ROIDno-2019-1077
Kaupunginhallitus, 10.06.2019, § 201
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi Päkkilä
Liitteet

1 Kaupungintalo Tarveselvitys Tiivistelmä
2 Kaupungintalon korjauksen tarveselvitys 11042019
3 ROVANIEMI, Rovaniemen kaupungintalon korjaamisen tarveselvitys
Tilaliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 17.4.2019 § 52 hyväksynyt liitteenä
olevan kaupungintalon tarveseltivyksen ja esittää kaupunginhallitukselle
hankesuunnitteluvaiheen käynnistämistä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että kaupungintalon hankesuunnittelu käynnistetään
seuraavasti.
1. Kaupungintalon hankesuunnittelun ohjausryhmänä toimii kaupunginhallitus
2. Hankesuunnittelu hankitaan Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:ltä
3. Hankesuunnittelua varten tehdään yhtiön vapaan oman pääoman
rahastoon tarvittava sijoitus kaupunginhallituksen investointimäärärahoista
4. Hankesuunnittelua varten yhtiö hankkii hankkeelle projektipäällikön ja
kiinteistön toiminnallisen suunnittelijan (manageri)
5. Hankesuunnittelma, josta käy ilmi peruskorjausinvestoinnin kustannusarvio,
tilojen käyttäjät ja käyttötarkoitus sekä käyttötaloussuunnitelma tulee olla valmis
31.12.2019 mennessä
6. Hankesuunnittelmaan perustuen kaupunginhallitus tekee esityksen
kaupunginvaltuustolle kaupungintalon peruskorjausinvestoinnista
Päätös
Susanna Junttila poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 5 kohta)
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 489
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Päkkilä
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1 Rovaniemen kaupungintalon korjaus_hankesuunnitelma_liitteineen.pdf
Kaupunginhallitus on 10.6.2019 § 201 päättänyt kaupungintalon hankesuunnittelun
käynnistämisestä. Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma on
valmistunut. Suunnitelma esitellään kokouksessa. Kaupunginvaltuusto on vuoden
2020 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2021 - 2022 hyväksynyt
investointimäärähat kaupungintalon peruskorjaukselle, yhteensä 19,7 miljoonaa
euroa.
Kaupungintalo kuuluu Rovaniemen kulttuuri- ja hallintokeskukseen, joka on arvioitu
valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Tähän
kokonaisuuteen kuuluu kaupungin toimesta peruskorjattu Lappia-talo ja kirjastotalo.
Tämän vuoksi esitetään, että kaupungintalon peruskorjaus toteutetaan kaupungin
toimesta.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungintalon peruskorjauksen
hankesuunnitelman. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tilapalvelukeskus
kartoittaa tilojen käyttäjät, suunnittelee tilojen käytön ja tekee käyttäjien edustajien
kanssa tilaohjelman sekä laatii alustavat vuokrasopimukset, jonka jälkeen kaupunki
toteuttaa peruskorjaushankkeen ja hankkeelle palkataan projektipäällikkö.
Kaupunginjohtaja päättää hankkeelle ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimii
kaupungin rakennuspäällikkö. Kaupungintalon peruskorjaushankkeen ohjausryhmän
muodostavat käyttäjien edustajat.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa projektipäällikkö Hannu Kerkelää, rakennuspäällikkö
Juha Välitaloa ja kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.
Kaupunginjohtajan muutettu esitys:
Kaupunginhallitus päättää,että
1. hankesuunnitelma hyväksytään
2. tilapalvelukeskus kartoittaa tilojen käyttäjät, suunnittelee tilojen käytön ja tekee
käyttäjien edustajien kanssa tilaohjelman sekä laatii alustavat vuokrasopimukset
3. Kaupungintalo siirretään tasearvosta ROKA Oy:n omistukseen, joka toteuttaa
hankesuunnitelman mukaisen peruskorjauksen ja palkkaa
hankkeelle projektipäällikön.
4. Kaupungintalon tontti vuokrataan ROKA Oy:lle kaupunginhallituksen
aikaisemmin päättämien tontinluovutusehtojen mukaisesti.
5. Hankkeen ohjausryhmänä toimii tilajaosto. Ohjausryhmä raportoi hankkeen
edistymisestä neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle.
Kaupunginhallitus päättää yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun
päätösesityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tilapalvelukeskus, talous- ja kehittämisyksikkö, ROMA Oy
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§ 491
Rovaniemen Kehitys Oy:n toiminnan siirtäminen kaupungin omaksi toiminnaksi
ROIDno-2019-3723
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Kujala, Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaan sekä vuoden 2020
talousarviovalmisteluun perustuen on valmisteltu Rovaniemen Kehitys Oy:n
toimintojen siirtämistä Rovaniemen kaupungin omaksi toiminnaksi. Kaupunki vastaisi
muutoksen jälkeen yritysten yleisluontoisesta neuvontapalvelusta, elinkeinojen
toimintaympäristön kehittämisestä sekä elinvoiman markkinointiviestinnästä.
Yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja omistajanvaihdosten tukemiseksi
valmistellaan yrityspalvelusetelin käyttöönottoa.
Rovaniemen Kehitys Oy:ssä työskentelee vakituisessa työsuhteessa 6 henkilöä; 4
yrityskehittäjää, tiedottaja ja tuottaja. Työsopimuslain 10 §:n 1. momentin mukaan
työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön
tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava,
pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana
tai samankaltaisena.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa liikkeen luovutuksessa työnantajan
luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet
sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.
Ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän palkka- tai muusta työsuhteesta
johtuvasta saatavasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti.
Luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta
erääntyneestä työntekijän saatavasta, jollei muuta ole sovittu. Liitteenä on alustava
siirtosopimus, joka sisältää tiedot mahdollisesti siirtyvästä henkilöstöstä.
Liikkeenluovutusta ja kaupungin elinkeinopalvelujen uudelleenorganisointia on
käsitelty 15.-28.11.2019 käydyissä yt-neuvotteluissa, joiden päätteeksi kaupungin ja
henkilöstön edustajat totesivat yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluvelvoitteen
tulleen täytetyksi. Elinkeinopalvelujen uudelleenorganisointia on suunniteltu
käsiteltäväksi alkuvuodesta 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä siirtosopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan
tekemään tarvittavat muutokset lopulliseen siirtosopimukseen.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa elinvoimajohtaja Jukka Kujalaa ja henkilöstöjohtaja
Antti Määttää.
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Matti Henttunen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 5 kohta).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Anja Joensuu poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.18.
Esteellisyys
Matti Henttunen
Tiedoksi
Jukka Kujala, Antti Määttä
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§ 492
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2020
ROIDno-2019-1199
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Päkkilä, Janne Juotasniemi
Liitteet

1 Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeet
2 TA2020 _Täytäntöönpano-ohjeet_16.12.2019 KH
Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimivat Rovaniemen kaupungin
hallintosäännön ohella vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpanoa säätelevänä
ohjeena, ellei kaupunginhallituksen päätöksistä toisin ilmene.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet koskevat kaikkia kaupungin organisaation
toimielimiä ja vastuuhenkilöitä. Valtuuston alaisuudessa toimivaa
tarkastuslautakuntaa ohjeet koskevat soveltuvin osin huomioiden mitä kuntalaissa on
tarkastuslautakunnan osalta lausuttu. Täytäntöönpano-ohjeita on noudatettava myös
konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai
yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu.
Talousarvion täytäntöönpanossa on huomioitava hyvän hallinnon oikeusohjeet
samoin kuin säännökset palvelujen laadusta, tuloksellisuudesta sekä päätösten
perusteluvelvollisuudesta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asianhallintaan ja
päätöksenteon ketjuun edeten vireille tulosta aina täytäntöönpanoon saakka.
Päätökset tulee valmistella ja ohjeistaa niin, että täytäntöönpanon ripeys ja tehokkuus
toteutuvat poikkeuksetta.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
liitteen 1 mukaisesti.
Päätös
Maarit Simoska esitti ryhmien yhteisenä esityksenä, että täytäntöönpano-ohjeeseen
lisätään tekstit:
Tehdyistä virkamatkoista raportoidaan kesäkuussa ja joulukuussa
kaupunginhallitukselle.
Käytetyistä konsulttipalveluista raportoidaan kesäkuussa ja joulukuussa
kaupunginhallitukselle.
TTU-toimenpiteet tuodaan toimielinten käsittelyyn helmikuun loppuun
mennessä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Simoskan lisäysesityksen mukaisesti. Muilta
osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
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Ohje Lanssiin ja talousarvioasiakirjan liitteeksi, ote kaupunginjohtajalle,
toimialajohtajille, vastuualueiden ja palvelualueiden päälliköille, yksiköiden johtajille
/päälliköille, sisäiselle tarkastajalle, konserniyhteisöille sekä laskujen ja tositteiden
hyväksyjille
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§ 493
Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma vuodelle 2020
ROIDno-2019-1199
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Päkkilä, Janne Juotasniemi
Liitteet

1 Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma 2020
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Tilapalvelukeskuksen käyttösuunnitelma 2020
3 Ruoka- ja puhtauspalvelujen käyttösuunnitelma 2020
Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta kuntalain 38 §:
n sekä valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisesti. Näiden tehtävien
hoitamiseksi on kaupunginvaltuusto 11.11.2019 § 98 hyväksytyssä
talousarviossa päättänyt toimielinkohtaiset määrärahat. Lisäksi valtuusto on päättnyt
kohderahoitteisten tehtävien sitovat tavoitteet (Tilapalvelukeskus ja Ruoka- ja
puhtauspalvelut).
Toimielimiä sitoo nettomääräisesti tulojen ja menojen erotus (=määräraha). Sitovia
taloustavoitteita kohderahoittteisten tehtävien osalta (Tilapalvelukeskus ja Ruoka- ja
puhtauspalvelut) ovat tilikauden tulostavoite ja investointien nettokehys.
Kaupunginhallituksen alaisille hallinnon tehtäville kaupunginvaltuusto on päättänyt
käyttötalouden määrärahat yhteensä 12 366 605 euroa. Kaupunginhallituksen
investointiosan nettokehykseksi kaupunginvaltuusto on päättänyt 750 000 euroa.
Kaupunginhallituksen alaiselle Kohderahoitteisten tehtäville kaupunginvaltuusto on
päättänyt Tilapalvelukeskuksen tulostavoitteeksi - 3 255 849 euroa ja Ruoka- ja
puhtauspalvelujen tulostavoiteeksi 0 euroa. Tilapalvelukeskuksen investointiosan
nettokehykseksi kaupunginvaltuusto on päättänyt 4 800 000 euroa.
Talous- ja kehittämispalvelut -yksikkö on laatinut hallinnon toimialan määrärahoille
käyttösuunnitelman, jossa on lyhyesti kuvattu tuotetut palvelut ja toiminnasta
aiheutuvat menot ja tulot.
Kaupunginhallituksen tulee hyväksyä käyttösuunnitelma valtuuston päättämän
talousarvion puitteissa.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginhallituksen budjettirahoitteisten
tehtävien käyttösuunnitelman liitteen 1 mukaisesti ja kaupunginhallituksen
kohderahoitteisten tehtävien käyttösuunnitelmat liitteiden 2 ja 3 mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
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§ 494
Aluelautakuntien käyttösuunnitelma vuodelle 2020
ROIDno-2019-1199
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas, Rauni Jokelainen
Liitteet

1 Käyttösuunnitelma 2020_ Aluelautakunnat
Kaupunginvaltuusto on 11.11.2019 § 98 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020 ja
taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022. Kaupunginhallitus käsittelee 16.12.2019
kokouksessa vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden
määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Käyttösuunnitelmat on hyväksyttävä
aluelautakunnissa 31.1.2020 mennessä. Aluelautakunnat eivät tule kokoontumaan
joulukuun 2019- tammikuun 2020 aikana, joten aluelautakuntien käyttösuunnitelmat
tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Alueelliset palvelut muodostuvat kuudesta aluelautakunnasta: Yläkemijoen-,
Sodankyläntien-, Yläounasjoen-, Alaounasjoen-, Alakemijoen- ja Ranuantien
aluelautakunnista. Alueellisten palveluiden käyttötalouden määräraha talousarvio
vuodelle 2020 on yhteensä -14 853 685,77 euroa sisältäen hallinnon ja toimielinten
määrärahan.
Määrärahat jakaantuvat talousarviossa 2020 seuraavasti
Yläkemijoen alueLtk
-1 791 127,68 eur
Sodankyläntien alueLtk
-566 252,31 eur
Yläounasjoentien alueLtk
-778 136,12 eur
Alaounasjoentien alueLtk -3 788 408,69 eur
Alakemijoen alueLtk
-6 654 49,16 eur
Ranuantien alueLtk
-1 102 996,25 eur
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan, mikäli määrärahojen suunniteltu
käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen viipymättä
tehtävä käyttösuunnitelman muutos.
Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja
toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen
yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan aluelautakuntien käyttösuunnitelman.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 495
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
ROIDno-2019-3763
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 15.9.2019
Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2013 lait (Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen
osaamisen kehittämisestä 1136/2013, muutoksia Lakiin työnantajan ja henkilöstön
välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/227 ja Laki koulutuksen korvaamisesta 1140
/2013), jotka edellyttävät, että kunta laatii vuosittain yhteistoimintamenettelyssä
henkilöstö- ja koulutussuunnitelman ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Lait ovat
tulleet voimaan 1.1.2014.
Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille tarjottavaa
suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia
vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita.
Lakien tavoitteina on edistää osaamisen kehittämistä organisaation liike- tai
palvelutoiminnan tarpeista lähtien, edistää muutostilanteisiin varautumista ja työurien
pidentymistä. Tarkoituksena on näin parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä
vahvistaa työntekijöiden työllistymisedellytyksiä.
Osaamista tulee kehittää nykyisessä tai mahdollisissa uusissa tehtävissä vaadittavaa
osaamista ennakoiden. Lähtökohtana ovat sekä työnantajan tarpeet että työntekijän
pitkän aikavälin työllistymisen edistäminen. Perusteena ammatillisen osaamisen
kehittämiseen ovat tuotannon tai palvelurakenteen muutokset tai tuottavuuden
parantaminen ja työllistämisedellytysten vahvistaminen.
Lain mukaan työnantajalla on oikeus koulutuskorvaukseen enintään kolmelta
koulutuspäivältä vuodessa työntekijää kohden. Edellytyksenä korvauksen saamiselle
on voimassa oleva koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa pitää vuosittain määritellä
koulutustavoitteet työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja
kehittämiseksi.
Suunnitelman tulee sisältää:
tiedot kunnan henkilöstörakenteesta ja arvio sen kehittymisestä
periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä
yleiset periaatteet, joilla pyritään pitämään yllä työkyvyttömyysuhan alaisten ja
ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten
työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta - arvio koko henkilöstön ammatillisesta
osaamisesta sekä
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ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista sekä näiden
syistä
tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai
muutoin tarkoituksenmukaisesti ryhmiteltynä
seurantamenettelyt
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2019 on päivitetty ja sitä on käsitelty
vuoden aikana käytyjen yt-neuvottelujen yhteydessä sekä yhteistyötoimikunnassa.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
-
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§ 496
Tarjous Avara Oy:n osakkeista
ROIDno-2019-3717
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Päkkilä, Matti Konstenius
Liitteet

1 Avara Oy osakkeiden ostotarjous_Rovaniemi
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 17 ja 20
2 Projekti Rokka - Arvonmääritysraportti 16.4.2019
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 17 ja 20
Avara Oy oli täysin kuntaomisteinen. Vuonna 2008 osa kunnista luopui
omistuksistaan. Nykyiset pääomistajat ovat ELO,OP-ryhmä ja Fennia.
Avara Oy on asuinkiinteistösijoituksia ja rahastoja johtava palveluyritys. Avara
ei omista asuntoja, vaan hallinnoi viittä eri asuinkiinteistösalkkua.
Avara Oy:n arvonmääritys perustuu PricewaterhouseCoopers Oy:n tekemään
arvonmääritykseen ja Avara Oy:n hinta-arvio perustui arvonmäärityksen mukaisesti
suurelta osin kassan arvoon.
Avara Oy:n yhtiökokous 2019 päätti, että toimintaympäristön muutoksesta ja Avara Oy:
n muuttuneesta toimintamallista johtuen yhtiö tarjoutuu ostamaan pienomistajien
osakkeet. Avara Oy on jättänyt 30. lokakuuta 2019 päivätyn tarjouksen kaupungille.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki ei myy omistamiaan Avara Oy:n
osakkeita tarjotulla hinnalla.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa vs. konserniasiamies Matti Konsteniusta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Avara Oy, kaupunginkamreeri
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Kaupunginhallitus, § 378,04.11.2019
Kaupunginhallitus, § 497, 16.12.2019
§ 497
Lapin kuntien hakemus työllisyyden kuntakokeiluun
ROIDno-2019-3057
Kaupunginhallitus, 04.11.2019, § 378
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Mäensivu
Liitteet

1 Hakeutuminen työllisyyden kuntakokeiluihin
2 Konsernijaosto 19.09 § 48 Kuntien järjestämisvastuun vahvistaminen TE-palveluissa
3 Kuntien järjestämisvastuun vahvistaminen TE-palveluissa 30.8.2019
Valmistelijat:
Elinvoimajohtaja Jukka Kujala
Työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivu
Taustaa
Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa ja sen toimeenpanosuunnitelmassa kuntien
roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Työllisyyspalveluiden
järjestäminen ja toteuttaminen voidaan sopimuksella antaa yhden tai useamman
kunnan tehtäväksi kuntien kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta. Toimeenpanon
tueksi säädetään tarvittaessa erillislainsäädäntö. Työllisyyden kuntakokeilut ovat yksi
osa kokonaisuuden toimeenpanoa.
Työllisyyden kuntakokeiluissa on tarkoitus jatkaa ja laajentaa vuoden 2018
päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. Kokeilujen on tarkoitus
käynnistyä keväällä 2020 mikäli tarvittavat lainsäädäntömuutokset saadaan tehtyä.
Kuntien työllisyyshankkeita koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle
joulukuussa 2019. Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät keväällä 2020 ja ne
kestävät 31.12.2022 asti.
Kokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden
työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan
työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään
työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä
työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia
palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja
ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen
kehittämistarpeet. Kokeiluissa tehostetaan palveluohjausta ja palveluihin pääsyä.
Kokeilun kohderyhmänä ovat kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa
olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan. Lisäksi
kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat,
jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hankealueiden TE-toimistoissa.
Rovaniemen osalta tämä tarkoittaisi noin 2800 työnhakija-asiakkaan siirtymistä
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kaupungin vastuulle. Asiakasohjaus kokeiluihin on jatkuvaa. Kokeilukunta vastaa
kyseisen asiakaskohderyhmän julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden)
tarjoamisesta. Kokeiluissa mukana olevat kunnat saavat käyttöönsä TE-hallinnon URA-
asiakastietojärjestelmän. Kokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta yhteen
sovittamalla valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Valtiolta kokeiluihin
kohdentuvat resurssit mitoitetaan niin, että niillä varmistetaan kohderyhmälle
nykyisen kaltainen palvelutaso. Kuntien edellytetään tuovan omia panoksia
palvelutason nostamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi. Kuntien omien resursoinnin
viitearvona käytetään vuositasolla vähintään 15%:n tasoa vuoden 2018
työmarkkinatukimenoista käsittäen kokeiluun kohdistuvat henkilötyöpanoksen,
kehittämispanoksen sekä muut kuin lakisääteiset palvelut kokeilun asiakkaille. Ehto
täyttyy Rovaniemen kaupungin osalta.
Konsernijaosto on ilmaissut myönteisen suhtautumisen kokeiluun hakeutumiselle ja
valtuuttanut viranhaltijat valmistelemaan asiaa päätöksentekoon (19.9.2019 §48).
Valmisteluaikataulu on erittäin tiukka, kuntien yhteinen hakemus tulee toimittaa työ-
ja elinkeinoministeriöön 19.11 mennessä.
Kokeilun toteutus
Kokeilussa kunta vastaa asiakkaaksi ohjatun työnhakijan palveluprosessista ja TE-
palvelujen tarjoamisesta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kunta huolehtii
työnhakijan haastattelusta, palvelutarpeen arvioinnista sekä työllistymis-, kotoutumis-
ja aktivointisuunnitelmien laatimisesta ja seurannasta JTYP-lain, kotouttamislain,
monialaisen yhteispalvelulain ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain
mukaisesti. Kunta tarjoaa työnhakijalle JTYP-lain mukaisia työnvälitys-, tieto- ja
neuvonta sekä ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluja samoin kuin kotouttamisen
edistämisessä annetun lain mukaisia TE-palveluja kotoutuja-asiakkaalle. Kunta voi
kokeilussa myöntää palkkatukea (pl. kunnan oma työllistämistoiminta), starttirahaa,
järjestää työkokeiluja sekä ohjata asiakkaita työvoimakoulutuksiin ja valmennuksiin
sekä välittää tietoja avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista ja esitellä työnantajalle
työnhakijoita ja tehdä työtarjouksia. Kaikessa työssä tulee huomioida
työttömyysturvalain vastikkeellisuus. Asiakkaiden palveluprosessit ovat pääosin laissa
säädeltyjä. Työttömyysturvalausunnot annetaan TE-toimistosta, mutta kunnat antavat
TE-toimistolle vastikkeellisuuden toteutumiseksi ja lausuntojen antamiseksi
tarpeelliset tiedot.
Toimintaa säädellään monissa eri laissa ja asetuksessa, muun muassa seuraavissa:
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 28.12.2012/916
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 1369/2002
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001
Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010
Työttömyysturvalaki 1290/2002 sekä asetus työttömyysturvalain toimeenpanosta
Kokeilun toteutumista arvioidaan ja seurataan seuraaviin mittarein:
työllisyysasteen kehitys
työmarkkinatuen säästöt kunnissa ja valtiolla
aktivointiaste ja palvelujen aloittaminen
työttömyyden päättyminen työllistymiseen tai koulutukseen

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
16.12.2019

28/2019

36 (77)

työttömyysjaksojen keskimääräinen kesto
pitkäaikaistyöttömien/rakennetyöttömien määrän kehitys
työtarjousten määrä ja tuloksellisuus
työ- ja toimintakyvyn edistyminen
asiakastyytyväisyys
henkilöstön työhyvinvointi
Kokeilussa sovelletaan tehostettua palvelumallia, jonka osa-alueita ovat muun muassa
työnhaun vahvaan alkuun panostaminen, työnhakijoiden henkilökohtainen
kohtaaminen, laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus. Palvelutarpeen
arviointiin sisältyy myös työnhakijan osaamistarpeiden arviointi ja koulutustarpeen
määrittäminen, työkyvyn arviointi sekä arvio sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen
tarpeellisuudesta. Toiminta edellyttää työllisyyspalvelujen, sote- palvelujen ja KELAn
kuntoutuspalvelujen vahvaa yhteensovittamista. Kokeilukunnille määritellään
määrärahakiintiöt tarvittavien valmennusten ja koulutusten hankintaan asiakkaille.
Nämä palvelut rahoitetaan valtionhallinnon määrärahasta.
Kuntaorganisaatiossa sosiaali- ja terveyspalvelujen vahva integraatio kokeilun
toteuttamiseen on tärkeää. Kokeiluun hakeutuminen tukee kaupungin sisäisen
työllisyyden toimintamallin rakentumista ja sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä
työllisyyspalvelujen yhteistyönrakenteiden kehittymistä. Ekosysteemi –ajattelun
mukaisesti kokeilun toteuttamiseen tulee liittää laajasti kunnan eri toiminnot ja
palvelualueet sekä laaja kumppanuusverkosto myös kaupunkikonsernin ulkopuolelta.
Työllisyyden ekosysteemi rakentuu työnantajista, kunnan eri toimialoista,
viranomaisista, elinkeinotoimesta, kolmannen sektorin toimijoista, oppilaitosten ja
vapaan sivistystyön toimijoista, kansaneläkelaitoksesta, yksityisistä palveluntuottajista
jne. Toimintamallin rakentamisessa voidaan hyödyntää ohjaamo-tyyppistä ajattelua,
jossa kunnat toimivat alustana eri toimijoiden osaamisen, resurssien ja palveluiden
yhdistämisessä. Yhteisellä alustalla etsitään ratkaisuja työnhakijoiden ja työnantajien
tarpeisiin vastaamisessa, yhdessä.
Lapin Liitto on koordinoinut kaikille Lapin kunnille lähteneen kartoituksen kokeilusta
kiinnostuneista kunnista. Tässä vaiheessa osa kunnista vielä harkitsee mukaan
lähtemistä ja asiaa valmistellaan kunnalliseen päätöksentekoon. Valtionhallinnon
siirtyvästä resurssimäärästä ei vielä tässä vaiheessa ole tarkkaa tietoa. Mukaan
lähtevät kunnat tarkentuvat lopullisesti kuntien välisissä neuvotteluissa ja
kokeiluhakemuksen yhteisessä valmistelussa.
Rovaniemen kaupungin osalta kokeiluun hakeutuminen edellyttää riittävää
resursointia kokeilun johtamiseen (isäntäkunnan rooli) sekä asiakastyöhön niin
työllisyyspalveluissa kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kokeiluun hakeutumisessa
tulee myös varmistaa, että valtionhallinnon resursointi kokeiluun on kohtuullisella
tasolla.
Kokeiluun lähteminen edellyttää kolmen (3) uuden virkasuhteisen työntekijän
rekrytoimista asiakastyöhön kokeilun lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi kokeilun
ajaksi. Uusien työntekijöiden palkkauskustannukset rahoitetaan työllisyyspalveluiden
vuoden 2020 talousarvioon budjetoidusta määrärahasta. Myös työllisyyspalveluiden
nykyiselle henkilöstölle tulee perustaa kokeilun ajaksi virkapohjat kokeiluun liittyvien
lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Virkojen perustamisesta päättää
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kaupunginhallitus erikseen myöhemmin kun kokeilun valmistelu etenee
konkreettiseen toteutuksen suunnitteluun yhdessä TE-hallinnon kanssa ja
valtionhallinnon siirtyvä resurssi varmistuu.
Esitän että kaupunginhallitus päättää seuraavasti:
1. Rovaniemen kaupunki hakeutuu työllisyyskokeiluun 19.11 mennessä mikäli
valtionhallinnon resursointi kokeiluun on riittävää. Lopullinen
kokeiluhakemus tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi joulukuun 2019 aikana
2. Rovaniemen kaupunki toimii kokeilussa isäntäkunnan roolissa. Kuntien välinen
yhteistyösopimus laaditaan ennen kokeilun alkamista ja tuodaan tiedoksi
kaupunginhallitukselle
3. Kokeilua varten tarvittavien virkapohjien perustaminen ja kelpoisuusehdot
tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi kokeilun valmistelun edetessä
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Erola, hallintolakimies
Kaupunginhallitus päättää, että:
1. Rovaniemen kaupunki hakeutuu työllisyyskokeiluun 19.11 mennessä mikäli
valtionhallinnon resursointi kokeiluun on riittävää. Lopullinen
kokeiluhakemus tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi joulukuun 2019 aikana,
2. Rovaniemen kaupunki toimii kokeilussa isäntäkunnan roolissa. Kuntien välinen
yhteistyösopimus laaditaan ennen kokeilun alkamista ja tuodaan tiedoksi
kaupunginhallitukselle.
3. Kokeilua varten tarvittavien virkapohjien perustaminen ja kelpoisuusehdot
tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi kokeilun valmistelun edetessä.
Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että saatavilla olevilla tiedoilla ei voida saada
yksityiskohtaista käsitystä työllisyyskokeilua säätelevän erillislainsäädännön sisällöstä
tai valtiolta kunnan työnjohtoon siirtyvästä henkilöstöresurssista. Koska kyse on
kunnan lakisääteisten tehtävien kasvattamisesta ja asian sekä periaatteellinen että
käytännöllinen merkitys on suuri, asiassa on edellytettävä riittävien
vaikutusmahdollisuuksien turvaamista kokeiluun hakeneille kunnille sekä lakia että
siihen liittyviä teknisiä määrittelyjä ja laskentaperusteita valmisteltaessa. Seuraavien
kokeilun eri osa-alueita koskevien periaatteiden ja suunnitelmien on oltava
määriteltyinä riittävällä tarkkuudella ennen lakiehdotuksen lausuntomenettelyä:
kokeilun resursoinnin ja ELY-keskusten kanssa tehtävän hankintayhteistyön
periaatteet, tarkennukset kunnan ja valtion työnjaosta työttömyysturvatehtävässä ja -
neuvonnassa, työnhakijaksi ilmoittautumista koskevan prosessin sujuvuuden
takaaminen TE-toimiston ja kokeilualueiden välillä sekä TE-toimistojen
työnantajayhteistyön kohdentuminen kokeilualueiden asiakkaille.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 497
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Mäensivu, Jukka Kujala, Mirja Kangas, Paula Reponen
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1 Lapin hakemus työllisyyden kuntakokeiluun
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 liitteet Lapin kokeiluhakemukseen.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Kuntien_vahvistaminen_työllisyyden_kuntakokeiluihin (1).pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kaupunginhallitus päätti 4.11.2019 kokouksessaan (§378), että Rovaniemen kaupunki
hakeutuu työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Lapin muiden kuntien kanssa ja toimii
isäntäkuntana koordinoiden Lapin alueen työllisyyskokeilua. Kokeilun hakuaika päättyi
19.11.2019, hakuajan puitteissa jätettiin yhteinen kokeiluhakemus Rovaniemen
kaupungin, Tornion kaupungin, Kemijärven kaupungin sekä Sodankylän kunnan
kanssa. Hakemuksen liitteeksi laadittiin kuntien välinen aiesopimus sekä toimitettiin
kaupungin/kunnanhallitusten päätökset kokeiluun hakeutumisesta.
Työllisyyskokeilun toteuttaminen edellyttää myös muiden toimialojen tiivistä
osallistumista asiakastyöhön, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sosiaalipalvelut
vastaa kuntoutumisvaiheen asiakaskohderyhmästä tarjoten lakisääteiset
sosiaalihuollon palvelut (ml. kuntouttava työtoiminta) sekä yhteistyössä
terveydenhuollon kanssa työ- ja toimintakyvyn arviointipalveluista. Terveydenhuolto
vastaa lakisääteisestä työttömien terveystarkastuksesta ja yhteistyössä
sosiaalipalveluiden kanssa työ- ja toimintakyvyn arviointipalveluista
sekä osallistumisesta monialaiseen yhteistyöhön yhdessä sosiaali- ja
työllisyyspalvelujen kanssa. Työllisyyspalvelujen tehtävänä on tukea asiakasta kohti
työllistymistä ja tarjota tietoa, neuvontaa ja ohjausta matalalla kynnyksellä sekä
koordinoida työllisyyskokeilun kokonaisuutta paikallisesti ja alueellisesti. Kokeilun
alkaessa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) TE-hallinnon
resursseja siirtyy kaupungin työnjohdon alle. Lisäksi työllisyyspalvelut osallistuvat
omilla resursseilla monialaiseen yhteispalveluun. Kokeilun aikana päästään
kehittämään sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalvelujen monialaista yhteistyötä
työllisyydenhoidossa.
Alustavan resurssilaskelman mukaan Rovaniemen kaupungin osalta TE-hallinnon
siirtyvä resurssi on 11,3 htv:ta. Lisäksi kaupunki neuvottelee TE-toimiston kanssa
muun TE-hallinnon resurssoinnin osoittamisesta kokeiluun (esimiesresurssi,
ammatinvalinnan ohjauksen resurssi, yrityspalveluiden resurssi, keskitetyt päätökset).
5.12 tulleen tiedon mukaan Lapin kokeiluhakemus on hyväksytty jatkovalmisteluun
(liitteenä)
Kokeilun osapuolten (kokeilukunnat, Lapin TE-toimisto, Lapin ELY-keskus, KEHA-
keskus) väliset yhteistyösopimukset laaditaan ennen kokeilun alkamista.
Liite 1 Lapin kuntien hakemus työllisyyden kuntakokeiluun
Liite 2 Kokeiluhakemuksen liitteet
Liite 3 Kuntien vahvistaminen työllisyyden kuntakokeiluihin
Esitän, että
1.
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1. kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi työllisyyden kuntakokeiluhakemuksen
liitteineen sekä tiedon kuntien vahvistamisesta jatkovalmisteluun
2. kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kuntien
välisen yhteistyösopimuksen (kuntasopimus) sekä mahdollisesti laadittavan
sopimuksen kokeilukuntien, Lapin TE-toimiston, Lapin ELY-keskuksen sekä KEHA-
keskuksen välillä (pääsopimus). Yhteistyösopimukset tuodaan tiedoksi
kaupunginhallitukselle kokeilun alkaessa.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi työllisyyden kuntakokeiluhakemuksen
liitteineen sekä tiedon kuntien vahvistamisesta jatkovalmisteluun ja valtuuttaa
kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kokeiluun liittyvät yhteistyösopimukset.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Sanna Mäensivu, Jukka Kujala, Mirja Kangas, Paula Reponen
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§ 498
Eroaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä / Laiho
ROIDno-2017-2431
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Hanna Laiho on Rovaniemen kaupungille lähettämällä sähköpostilla pyytänyt eroa
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä perhe- ja työesteiden
vuoksi.
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n mukaan kuntayhtymällä
on hallitus, johon kuuluu yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Yhtymähallituksen jäsenistä yhden on oltava Kemijärven kaupungista, yhden Kittilän
kunnasta, yhden Ranuan kunnasta, yhden Sodankylän kunnasta, yhden Kolarin
kunnasta ja kuuden Rovaniemen kaupungista. Hallituksen puheenjohtaja on
Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajat muista jäsenkunnista.
Hallituksen valinnasta päättää kuntayhtymän yhtymäkokous. Yhtymäkokouksia
pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Keväällä mm. kuntayhtymän tilinpäätöksen
hyväksymisestä päättävä yhtymäkokous pidetään viimeistään 30.6. mennessä ja
syksyllä mm. talousarviosta ja -suunnitelmasta päättävä yhtymäkokous viimeistään
31.12. mennessä. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräisiä yhtymäkokouksia.
Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus
tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin.
Kaupunginhallitus on 12.6.2017, § 311, 29.1.2018 § 25 ja 26.3.2018 § 115
nimennyt seuraavat henkilöt Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitukseen:
Pj. Sakke Rantala (henkilökohtainen varajäsen Pekka Lehto)
Jäsen Mari Jolanki (henkilökohtainen varajäsen Seija Karvo)
Jäsen Maarit Airaksinen (henkilökohtainen varajäsen Heikki Poranen)
Jäsen Reino Rissanen (henkilökohtainen varajäsen Timo Lappalainen)
Jäsen Hanna Laiho (henkilökohtainen varajäsen Kate Suopajärvi)
Jäsen Veera Kuure (henkilökohtainen varajäsen Saara Hartzell )
Varajäsen Kalervo Björkbacka (Esa Kankaan henkilökohtainen varajäsen)
Kaupunginhallitus jätti asian 19.8.2019 § 258 pöydälle.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää toimiohjeenaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän
yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous myöntää Hanna Laiholle eron Rovaniemen
koulutuskuntayhtymän hallituksen varajäsenyydestä.
Kaupunginhallitus päättää antaa yhtymäkokousedustajalle
toimiohjeen uuden jäsenen valinnasta hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti toimiohjeenaan, että varsinaiseksi jäseneksi
koulutuskuntayhtymän hallitukseen valitaan Kati Suopajärvi ja varajäseneksi Ameli
Piippola.
Tiedoksi
Yhtymäkokousedustaja / Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Tarja Piittisjärvi
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§ 499
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous 18.12.2019 / toimiohjeet
ROIDno-2017-2431
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 Esityslista yhtymäkokous 18.12.2019 liitteineen
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 18.12.2019 klo 13.00
alkaen Rovaniemellä.
Yhtymäkokouksen asialista on liitteenä.
Kaupunginhallitus on 4.11.2019 § 375 nimennyt yhtymäkokousedustajaksi Susanna
Junttilan ja varaedustajaksi Maria-Riitta Mällisen.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee asialistan tiedoksi ja antaa tarvittavat toimiohjeet
yhtymäkokousedustajalle.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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Kaupunginvaltuusto, § 100,22.10.2018
Kaupunginhallitus, § 500, 16.12.2019
§ 500
Valtuustoaloite ruokajakelun ja ruoka-avustusten keskusvaraston perustaminen ja ylläpito
ROIDno-2018-3274
Kaupunginvaltuusto, 22.10.2018, § 100
Sanna Luoma ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Esitän, että Rovaniemen kaupunki selvittää, järjestää tilan ja ottaa vastattavakseen
ruokajakelun ja ruoka avustusten keskusvaraston perustamisen ja ylläpidon.
Rovaniemen kaupungissa ruoka-apua tarjoaa useampi toimija, kuten esimerkiksi SPR,
Rovaniemen Seurakunta , Kauppatorin asukasyhdistys jne. Pelkästään SPR:n ruoka-
avusta ruokakassit hakee 2 viikon välein noin 150 taloutta. Avulle on todellinen tarve
ja se koskettaa niitä ihmisiä, joilla on erilaisista syistä johtuen erittäin vaikea
elämäntilanne. Monissa perheissä on pieniä lapsia.
Tällä hetkellä jokainen ruoka-apua tarjoava ja jakava toimija huolehtii itse ruokien
hakemisesta kauppiailta ja leipomoista, ruokien säilyttämisestä sekä sen jakamisesta.
Ruokatarvikkeiden hakeminen ja kerääminen vie jokaiselta toimijalta paljon aikaa, eikä
pienissä tiloissa ole riittävästi kylmäsäilytystilaa. Tämä aiheuttaa sen, että ruokaa on
haettava eri päivinä pieniä määriä kerrallaan, eikä kaikkea tarjottua ruokaa voida ottaa
vastaan. Nyt jo tätä erittäin tärkeää ja välttämätöntä tukimuotoa on vaikeaa järjestää,
koska ruokien kerääminen jokaisesta kaupasta erikseen vie kohtuuttoman paljon
aikaa työntekijäitä tai vapaaehtoistyöntekijöiltä.
Rovaniemelle on saatava yksi yhteinen ruokajakelun keskus, jossa on riittävä määrä
kylmäsäilytystiloja ja pakastealtaita. Vähittäistavarakaupoista ylijäämä ruoka voitaisiin
toimittaa keskusvarastolle kylmäsäilytykseen, jossa se lajitellaan ja jaetaan ruoka-apua
jakaville yhteisöille. Ruokajakelukeskus työllistäisi pari henkilöä, jotka huolehtivat ja
ylläpitävät keskusta, olisivat yhteyshenkilöinä kauppiaiden ja ruoka-apua jakavien
toimijoiden välillä, koordinoisivat säilytystä ja ruuan luovuttamista jakajille. Henkilöt
voivat olla myös esim. tukityöllistettyjä tai kuntouttavassa työtoiminnassa.
Ruoka-apua jakavat yhteisöt voisivat noutaa varmasti kylmässä säilyneen ruuan
keskuksesta ja jakaa sen ruoka-apua tarvitseville omien käytäntöjensä mukaisesti.
Keskusvarastoon tarvitaan jääkaappeja ja pakastimia, sekä pakettiauto ruuan
hakemista varten. Tarve on ilmeinen ja ruokajakelun vähentäminen käytännön
haasteiden vuoksi vaarantaa lukuisten perheiden ja apua tarvitsevien välittömän
toimeentulon."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 500
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Kaisa Mäntylä, Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 SPRn selvitys_Rovaniemen ruuanjakajat ja lahjoitettavien tuotteiden määrät
vuodelta 2018, yhteenveto.pdf
2 Ruoka-apu yhteenvetokuva
3 Ruokajakelutoiminta asukastupa_Neuvokas.pdf
Rovaniemen kaupunki, Suomen punaisen ristin Lapin piiri ja Rovaniemen ev.lut.
seurakunta allekirjoittivat toukokuussa 2019 sopimuksen, jolla yhteistyökumppanit
sitoutuivat laatimaan selvityksen Rovaniemen Ruoka-aputoiminnan
kehittämisestä yhteisen pöytä -toimintamallin pohjalta Punaisen Ristin Lapin piirin
koordinoivan verkoston yhteistyönä. Verkoston tehtävänä oli myös pohtia
mahdollisuuksia soveltaa Vantaalla luodun yhteisen pöydän toimintamallia
Rovaniemellä. Selvityksen laatimiseen SPR:n Lapin piiri sai rahoituksen Sitralta.
SPR:n Lapin piiri kokosi verkostossa mukana olleiden toimijoiden tietojen pohjalta
yhteenvetoselvityksen kaupungin ruoka-avun tämän hetkisestä tilanteesta, liite 1.
Selvityksen mukaan Rovaniemellä toimii kuusi eri ruoka-avustustuksia jakavaa tahoa.
Ruoan jakopaikkoja on yhteensä yhdeksän. Jaettavaa ruokaa haetaan kouluilta,
kaupoista ja leipomoista (ks. kuva liite 2). Vapaaehtoisia ruoan hakijoita on
toiminnassa mukana viikoittain yhteensä n. 26 henkilöä. Kolmessa paikassa ruokaa
jaetaan tai tarjoillaan joka arkipäivä, yhdessä paikassa neljänä arkipäivänä ja muissa
kerran-kahdesti viikossa tai harvemmin. Neljä kuudesta toimijasta maksaa
vapaaehtoisille ruoanhakijoille kilometrikorvaukset.
Rovaniemen kaupunki järjestää ruoka-aputoimintaa kansalaistalolla yhteistyössä
Neuvokkaan kanssa. Kansalaistalolla tapahtuvan ruoka-aputoiminnan kuvaus on
liitteessä 3.
Kauppojen ja koulujen ylijäämäruoka on viime vuosina vähentynyt (kauppojen ilta-
alennusmyynnit, koulujen tarkempi hävikin seuranta ruoan tuotannon
mukauttaminen). Rovaniemen kaupunginhallituksen 2.12.2019 hyväksymässä
Kiertotalouden tiekartaa -päätöksessä asetetaan tavoitteeksi kesätävä
ruokajärjestelmä ja ravinnekierto. Tiekartan mukaan "Laaditaan suunnitelma
ruokahävikin minimoimiseksi. Hyvällä ruokalistasuunnittelulla ja ruokaohjeiden
kehittämistyöllä vähennetään ruokahävikkiä. Ruokahävikin keräys ja jakelu
keskitetään ja sen ruokavirtojen hallinnointiin ja seurantaan luodaan oma sovellus."
Sitran rahoittaman hankkeen aikana kerätyn tiedon sekä kaupungin oman toiminnan
kokemusten perusteella on laadittu ruoka-aputoiminnan kehittämisen vaihtoehtoisia
ratkaisumalleja:
Vaihtoehto 1: Rovaniemen kaupungin toteuttama ruokavarastomalli (aloitteen
mukainen malli)
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Aloitteen mukaisen keskusvarastomallin kustannusarvio Rovaniemen kaupungin
toteuttamana on n. 156 000 € / vuosi. SPR:n laskelman mukaan kulut ovat noin
100.000 euroa.
Summa sisältää: kahden työntekijän palkat, vakuutukset, työterveys, vartionti,
tarvikkeet, aineet; esim. bensakulut, kahden auton leasing vuokrat sekä tilavuokran.
Lisäksi tarvitaan mahdollisesti tukityöllistettyjen henkilöiden työpanosta sekä edelleen
vapaaehtoisten työpanosta. Summa ei sisällä toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen
yhtään määrärahaa tai resurssia.
SPR:n kustannuslaskelma on tehty niin, että ruoka-apukuljetusten koordinointiin
palkataan vakituinen työntekijä ja että palkkatukityöntekijät hoitavat kuljetukset.
Rovaniemen kaupungissa tehdyn palkkatukilinjauksen mukaisesti mitään toimintaa ei
voida käynnistää pelkästään palkkatukihenkiöiden varaan, joten kaupungin laskelma
perustuu kahden vakinaisen henkilön palkkaan.
Etuja:
toiminnassa mukana olevat tahot vaputuvat kuljetusten järjestämisestä ja voivat
käyttää vapautuvan ajan omaan toimintaansa
yhtenäiset pelisäännöt selkiyttävät toimintaa sekä ruokaa luovuttavien että
ruokaa jakavien tahojen näkökulmasta
Haasteita:
ruokavarastomalli hidastaa ylijäämäruuan kuljetusta käyttöpaikkaan ja voi
aiheuttaa elintarviketurvallisuuden vaarantumisen (päiväystuotteet tulee saada
käyttöön mahdollisimman pian)
lisää merkittävästi Rovaniemen kaupungin kuluja
vähentää mielekkäiden vapaaehtoistyön paikkoja ja voi johtaa nykyisen
vapaaehtoisuuteen perustuvan innoituksen hiipumiseen.
Ruokavarastoa varten ei ole varattu määrärahaa kaupungin vuoden 2020
talousarvioon.
Vaihtoehto 2: Kehitetään toimintaa nykyisen mallin pohjalta
Vaihtoehtoisesti esitetään, että kaupunki on mukana kehittämässä eri toimijoiden
kanssa tiiviimpää verkostomaista ruoanjakelumallia. Mallissa verkosto toteuttaa
tuotteiden ja ruoanjaon verkoston eri pisteistä nykyisen mallin mukaisesti, mutta
verkosto yhtenäistäisi toimintapoja ja sopisi ylijäämäruuan jakamisesta niin, että
kaikki toimijat saisivat tasapuolisesti jaettavaa ruokaa.
Verkoston yhteistyössä tulisi ottaa huomioon sosiaaliset ulottuvuudet niin
vapaaehtoisten kuin ruoka-apua saavienkin osalta. Ruoka-apuverkosto voisi laatia
yhteiset eettiset ohjeet, tietosuojaohjeet sekä yhteneväisen tieto- ja
asiakaspalautekonseptin. Verkostossa voitaisiin myös sopia yhtenäisestä käytännöstä
korvata vapaaehtoisen kilometrikorvauksista. Verkoston tapaamisia voisi olla esim. 2-3
tapaamista / vuosi.
Etuja:
Ehdotetussa mallissa toiminnassa olisi edelleen mukana vapaaehtoisia ja tarvittaessa
tukityöllistettyjä. Verkoston vetovastuu on siihen kuuluvilla toimijoilla vuorovuosittain.
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Malli on kustannustehokkaampi ja hallinnollisesti kevyempi, kuin aloitteessa esitetty
keskusvarastomalli. Verkostomaisessa mallissa hyötynä on myös joustavuus ja
mahdollisuus ottaa huomioon eri toimijoiden erilaiset tarpeet.
Haasteita:
Vaatii verkostossa olevien toimijoiden aikaa ja vaivaa sekä sitoutumista.
Vaihtoehto 3: Hanke
Yhtenä vaihtoehtona on lähteä yhteistyössä ruoka-apuverkoston, kaupungin
työllisyysyksikön, asukastoiminnan (hyte-toiminnan) ja ruokapalvelujen kanssa
valmistelemaan hanketta ruoka-aputoiminnan kehittämiseksi. Mukana voisi olla myös
Eduro säätiö. Hankkeessa voitaisiin asettaa tavoitteeksi : SPR:n esittämän
ruokavarastomallin kehittäminen, Kiertotalouden tiekartan toimenpide-esitysten
valmistelu, työllisyyden parantaminen, vapaaehtoistyön kehittämnen ja ruoka-avun
piirissä olevien henkilöiden tukeminen.
EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen
ohjelmavalmistelu on käynnissä. Ohjelmaluonnoksen yhtenä strategisena
painopisteenä on "Haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden ja
yhdenvertaisuuden edistämisen" sekä edelleen ESR-Toimintalinjana: "Aineellisen
puutteen torjuminen (luonnosnimi) Erillistavoite aineelliseen puutteeseen
puuttumiseksi, Rajatulle kohdejoukolle pääasiassa työikäistä väestöä tarjotaan ruoka-
ja muuta materiaalista apua, jolla osittain helpotetaan heidän arkielämäänsä. Lisätään
kohdejoukon tietoisuutta heidän elämänsä muiden osa-alueiden
vahvistamismahdollisuuksista. Kohdejoukko: Aineellista puutetta kokevat henkilöt,
joilla on mahdollisuus ja edellytykset osallistua ESR hankkeisiin osaamisen ja
työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi tai jotka jo osallistuvat ESR hankkeisiin."
Hankkeen valmistelua varten tulisi koota työryhmä. Valmistelutyötä voisi johtaa
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koordinoiva yksikkö / asiantuntija.
Valmistelijoiden esitys:
Rovaniemen kaupunki lähtee yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa
valmistelemaan ESR-hanketta ruokajakelun kehittämiseksi. Hankkeen valmistelun
aikana ruoka-apuverkoston toimintaa kehitetään edellä kuvatun vaihtoehdon 2
mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kapunginhallitus päättää valmistelijoiden esityksen mukaisesti ja saattaa päätöksen
aloitteen tekijälle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginsihteeri Kaisa Laitista,
ruokapalvelupäällikkö Marja-Kaisa Mäntylää sekä SPR:n toiminnanjohtaja Veli-Matti
Ahtiaista.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Anja Joensuu saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.36.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
16.12.2019

28/2019

47 (77)

Tiedoksi
Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto, kaupunginsihteeri, ruokapalvelupäällikkö,
työllisyysyksikkö
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§ 501
Valtakunnallisten kotiseutupäivien 2022 hakeminen
ROIDno-2019-3387
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 Valtakunnalliset kotiseutupäivät
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry esittää Rovaniemen kaupungille, että kaupunki
hakisi Valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestämistä Rovaniemelle vuodelle 2022 tai
viimeistään vuodelle 2023. Kotiseutupäivien pääjärjestäjä on yleensä isäntäkaupunki.
Kotiseutuyhdistys sitoutuu olemaan mukana järjestelyissä sille kuuluvien tehtävien
suorittamiseksi. Oheisesta Suomen Kotiseutuliiton muistiosta 16.9.2019 käyvät ilmi
kotiseutupäivien sisältötavoitteet ja hyödyt, talous ja organisointi sekä vastuut
ja muutkin yksityiskohdat.
Kotiseutuyhdistys toivoo, että Rovaniemen kaupunki suhtautuisi tähän esitykseen
myönteisesti. Suomen Kotiseutuliitto palkitsi Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n
vuonna 2018 nimeämällä sen Vuoden kotiseutuyhdistykseksi. Suomen Kotiseutuliiton
toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo ja kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja ovat
alustavasti keskustelleet kotiseutupäivien hakemisesta Rovaniemelle.
Esityksen tekemisestä Rovaniemen kaupungille on päätetty
kotiseutuyhdistyksen johtokunnassa 9.10.2019.
Valtakunnalliset kotiseutupäivät on kotiseututyön vuotuinen päätapahtuma. Niiden
tarkoitus on kasvattaa kotiseututyön arvostusta ja esitellä järjestäjäaluetta. Päiviä on
järjestetty vuodesta 1949 lähtien joka vuosi.
Valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat maamme suurin kotiseututapahtuma. Päiville
osallistuu satoja Kotiseutuliiton jäsenyhteisöjen edustajia ja kotiseutuklubilaisia eri
puolilta Suomea. Lisäksi päivien yleisötilaisuuksiin ottaa osaa tuhansia kotiseudun
ystäviä lähiympäristöstä.
Valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestämisoikeutta anotaan Suomen
Kotiseutuliitolta. Kotiseutuliiton mukaan hakijan on hyvä täyttää seuraavat kriteerit
vastaavana hakijana tai vahvana yhteistyökumppanina on kaupunki tai kunta,
vastaava hakija on Suomen Kotiseutuliiton jäsen,
hakijalla on riittävät resurssit päivien järjestämiseen, mm. tilojen ja majoituksen
osalta,
hakija ottaa taloudellisen vastuun päivien järjestämisestä,
hakija rekrytoi Valtakunnallisten kotiseutupäivien pääsihteerin/koordinaattorin.
Valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestäminen vaatii isäntäpaikkakunnalta
monenlaisia resursseja. Tärkeimmät niistä ovat suuret sisätilat juhlatapahtumille ja
riittävästi majoituskapasiteettia sadoille vierailijoille. Järjestäjäkaupungin osuus
kustannuksista on noin 40.000 euroa.
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Muiden suurten tapahtumien tapaan Valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestäminen
vaatii huolellista suunnittelua ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.
Aikajänteeksi on vakiintunut muutama vuosi, joiden kuluessa päivät ovat realistista
valmistella ja toteuttaa hyvin, toimivassa yhteistyössä monien eri tahojen kanssa.
Rovaniemen kaupunki ei ole Suomen Kotiseutuliiton jäsen. Jäsenmaksu yli 50.000
asukkaan kunnille on 860 euroa/vuosi.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki hakee Suomen Kotiseutuliiton
jäsenyyttä sekä Valtakunnallisten Kotiseutupäivien järjestämistä Rovaniemelle
vuodelle 2022 tai viimeistään vuodelle 2023.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kotiseutuyhdistys Totto ry, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualuepäällikkö,
kaupunginsihteeri
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§ 502
Tilaliikelaitoksen johtajan viran lakkauttaminen
ROIDno-2019-2062
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 hyväksyä organisaatiouudistuksen
toteuttamisen 1.1.2020 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa
johtamisjärjestelmän ja organisaation virtaviivaistaminen sekä selkeiden
johtamiskokonaisuuksien muodostaminen. Organisaatiouudistus- ja talouden
tasapainottamissuunnitelmia on käsitelty 5.8.-16.9.2019 käydyissä kuntien
yhteistoimintalain 7 §:n mukaisissa yhteistoimintaneuvotteluissa.
Organisaatiouudistussuunnitelmaan liittyy tilaliikelaitoksen uudelleenorganisoiminen
tilapalvelukeskukseksi. Tässä yhteydessä tilaliikelaitoksen johtajan virkaan sisältyvät
tehtävät muuttuvat niin olennaisesti, että virka tulee lakkauttaa.
Hallintosäännön 41 §:n mukaan “Valtuusto päättää kaupunginjohtajan viran
perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kaupunginhallitus päättää muiden
kaupunginhallituksen alaisten virkojen sekä toimialajohtajan viran perustamisesta ja
lakkauttamisesta, ellei tässä hallintosäännössä toisin määrätä. Lautakunnan /
johtokunnan alaisen toimialan osalta viran perustamisesta ja lakkauttamisesta
päättää lautakunta.”
Lain kunnallisesta viranhaltijasta 43 §:n 2 ja 3 momenttien mukaan “Jos työnantaja on
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaan
velvollinen neuvottelemaan taloudellisella tai tuotannollisella perusteella tapahtuvan
irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, työnantajalla
ei ole 1 momentissa tarkoitettua vastaavaa velvollisuutta. (13.4.2007/450)
Edellä todetun perusteella kaupunginhallitus on toimivaltainen päättämään
tilaliikelaitoksen johtajan viran lakkauttamisesta. Työnantajalla ei ole viran
lakkauttamisen osalta velvollisuutta viranhaltijan kuulemiseen, koska tilaliikelaitoksen
uudelleenorganisointia ja kolmen henkilötyövuoden vähentämistä johto-, hallinto-,
esimies- ja tukipalvelutehtävistä on käsitelty yhteistoimintaneuvotteluissa.
Tilaliikelaitoksen johtajan virkasuhteen irtisanomisen sekä työnantajan asiaan
liittyvien velvoitteiden täyttämisen osalta tehdään erillinen päätös.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa tilaliikelaitoksen johtajan viran (vakanssi
44900001) 1.1.2020 alkaen perustuen kaupunginvaltuuston 11.11.2019 hyväksymiin
vuoden 2020 talousarvioon ja organisaatiouudistukseen. Päätös pannaan täytäntöön
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
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Maarit Simoska poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 5 kohta).
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Maarit Simoska
Tiedoksi
Pekka Latvala, vakanssirekisterin ylläpitäjä
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§ 503
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan viran perustaminen
ROIDno-2019-2062
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 organisaatiouudistuksesta, johon sisältyen
sivistyspalvelujen ja perusturvapalvelujen toimialat yhdistettäisiin sivistys- ja
hyvinvointipalveluiden toimialaksi.
Toimialan toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisen järjestämiseksi on tarpeen
perustaa toimialajohtajan virka 1.1.2020 alkaen.
Toimialajohtajan keskeisimpinä tehtävinä olisi
Toimialan toiminnan, henkilöstön, palvelutuotannon ja talouden johtaminen.
Kaupungin johtoryhmän jäsenenä toimiminen.
Palvelualuepäälliköiden ja muiden suorien alaisten lähiesimiehenä toimiminen.
Viran tehtävänkuvaus on esityslistan liitteenä.
Tehtävän vaativuuden perusteella määriteltäväksi tehtäväkohtaiseksi palkaksi virkaan
esitetään 8600 euroa kuukaudessa sisältäen puhelinedun. Tehtävä on
elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtajan tehtävään nähden vaativampi
erityisesti työn vaikutusten ja vastuun sekä työolosuhteiden ja henkisen
kuormittavuuden osalta. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan budjetti on 340
miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 2700. KT Kuntatyönantajien palkkatilastojen
perusteella kuntien toimialajohtajien tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo
lokakuussa 2018 oli 8279 euroa.
Viran kelpoisuusehto esitetään määriteltäväksi seuraavasti:
ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja
johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää perustaa sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan
toimialajohtajan viran 1.1.2020 alkaen. Viran tehtäväkohtainen palkka on 8600 euroa
/kk ja kelpoisuusehto ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito
ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.
Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Äänestykset
Kaupunginjohtajan esitys JAA Simoskan esitys Ei
Jaa
Juhani Juuruspolvi
Matti Henttunen
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Päivi Alaoja
Harri Rapo
Esko-Juhani Tennilä
Ei
Kalervo Björkbacka
Hannu Ovaskainen
Maarit Simoska
Kaisu Huhtalo
Maria-Riitta Mällinen
Anja Joensuu
Päätös
Kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen, tiedottaja Katja Mäntylä ja hallintosihteeri Marja
Marjetta poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Pöytäkirjanpitäjänä toimi henkilöstöjohtaja Antti Määttä.
Maarit Simoska esitti Anja Joensuun ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että
Tehtävänkuvaukseen lisätään sivistys- ja perusturvalautakunnan esittelijän
tehtävät ja
viran kelpoisuusehdoksi päätetään ylempi soveltuva korkeakoulututkinto,
sosiaali- ja terveysalan sekä sivistysalan tuntemus, johtamiskoulutus,
käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus sekä suomen kielen
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.
Anja Joensuu esitti, että viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi päätettäisiin 8400 euroa.
Harri Rapo kannatti Joensuun esitystä.
Kaupunginhallitus hyväksyi Joensuun esityksen yksimielisesti.
Puheenjohtaja teki seuraavan esityksen äänestysjärjestykseksi: Kaupunginjohtajan
päätösehdotus kannattavat äänestävät JAA ja Maarit Simoskan esitystä kannattavat
äänestävät EI. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) Jaa -ääntä ja kuusi (6) Ei -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että suoritetun äänestyksen tuloksena Maarit Simoskan esitys
oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen sekä jäsenet Juhani Juuruspolvi, Matti
Henttunen, Päivi Alaoja, Esko-Juhani Tennilä ja Harri Rapo jättivät päätökseen eriävän
mielipiteen. Peruste: päätös on lainvastainen.
Tiedoksi
Vakanssirekisterin ylläpitäjä
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§ 504
Elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtajan viran perustaminen
ROIDno-2019-2062
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 organisaatiouudistuksesta, johon sisältyen
teknisten ja ympäristöpalvelujen toimiala ja elinvoimapalvelujen
palvelualue yhdistettäisiin elinvoimapalveluiden toimialaksi. Toimialan toiminnan,
talouden ja henkilöstön johtamisen järjestämiseksi on tarpeen perustaa
toimialajohtajan virka 1.1.2020 alkaen.
Toimialajohtajan keskeisimpinä tehtävinä olisi
Toimialan toiminnan, henkilöstön, palvelutuotannon ja talouden johtaminen.
Kaupungin johtoryhmän jäsenenä toimiminen
Elinvoimalautakunnan esittelijän tehtävät
Suorien alaisten lähiesimiehenä toimiminen.
Viran tehtävänkuvaus on esityslistan liitteenä.
Tehtävän vaativuuden perusteella esitetään tehtäväkohtaiseksi palkaksi virkaan 7500
euroa kuukaudessa sisältäen puhelinedun. Tehtävä on sivistys- ja
hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan tehtävään nähden vähemmän
vaativa erityisesti työn vaikutusten ja vastuun sekä työolosuhteiden ja henkisen
kuormittavuuden osalta. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan budjetti on
25 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 80. KT Kuntatyönantajien palkkatilastojen
perusteella kuntien toimialajohtajien tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo
lokakuussa 2018 oli 8279 euroa.
Viran kelpoisuusehdoksi esitetään asetettavaksi ylempi korkeakoulututkinto,
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää perustaa elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtajan
viran 1.1.2020 alkaen. Viran tehtäväkohtainen palkka on 7500 euroa/kk ja
kelpoisuusehto ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja
johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen
taito. Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Anja Joensuu esitti Harri Rapon ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että
tehtäväkohtainen palkka virkaan on 7.700 euroa / kk.
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Joensuun esityksen mukaisesti ja muilta osin
kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Vakanssirekisterin ylläpitäjä
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§ 505
Tilapalvelukeskuksen johtajan viran perustaminen
ROIDno-2019-2062
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 organisaatiouudistuksesta, johon perusten
tilaliikelaitos organisoitaisiin kaupunginhallituksen alaisuuteen tilapalvelukeskuksen
muodossa. Tilapalvelukeskuksen toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisen
järjestämiseksi on tarpeen perustaa tilapalvelukeskuksen johtajan virka 1.1.2020
alkaen.
Tilapalvelukeskuksen johtajan keskeisimpinä tehtävinä olisi
Tilapalvelukeskuksen toiminnan, henkilöstön ja palvelutuotannon johtaminen.
Suorien alaisten lähiesimiehenä toimiminen.
Tehtävän vaativuuden perusteella määritelty tehtäväkohtainen palkka virkaan on
6897,30 euroa kuukaudessa.
Viran kelpoisuusehdoksi on valmistelussa määritelty ylempi korkeakoulututkinto,
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää perustaa tilapalvelukeskuksen johtajan viran 1.1.2020
alkaen. Viran tehtäväkohtainen palkka on 6897,30 euroa/kk ja kelpoisuusehto ylempi
korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä
suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Päätös pannaan täytäntöön
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Anja Joensuu esitti Harri Rapon ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että
kaupunginhallitus päättää perustaa tilapalvelupäällikön viran 1.1.2020 alkaen ja
muutoin kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Joensuun esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Vakanssirekisterin ylläpitäjä
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§ 506
Tilapalvelupäällikön viran perustaminen
ROIDno-2019-2062
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 organisaatiouudistuksesta, johon perustuen
nykyinen tilaliikelaitos organisoidaan kaupunginhallituksen alaisuuteen
tilapalvelukeskuksen muodossa. Tilapalvelukeskuksen toiminnan, talouden ja
henkilöstön johtamisen järjestämiseksi on tarpeen perustaa tilapalvelukeskuksen
johtajan alaisen tilapalvelupäällikön virka 1.1.2020 alkaen.
Tilapalvelupäällikön keskeisimpinä tehtävinä olisi
Operatiivisen toiminnan esimiehenä toimiminen tilapalvelukeskuksen johtajan
alaisuudessa.
Tilapalvelukeskuksen johtajan sijaisena toimiminen.
Viran tehtävänkuvaus on esityslistan liitteenä.
Tehtävän vaativuuden perusteella määriteltäväksi tehtäväkohtaiseksi palkaksi virkaan
esitetään 4908,60 euroa kuukaudessa, joka on sama kuin tilaliikelaitoksen johtajan
nykyinen tehtäväkohtainen palkka. KT Kuntatyönantajien palkkatilaston perusteella
tilapalvelupäällikön tehtävänimikkeellä toimivien henkilöiden tehtäväkohtaisten
palkkojen keskiarvo lokakuussa 2018 oli 4334 euroa.
Viran kelpoisuusehdoksi esitetään asetettavaksi ylempi
korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja esimieskokemus sekä
suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää perustaa tilapalvelupäällikön viran 1.1.2020 alkaen. Viran
tehtäväkohtainen palkka on 4908,60 euroa/kk ja kelpoisuusehto ylempi
korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja esimieskokemus sekä
suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Päätös pannaan täytäntöön
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Anja Joensuu esitti Kalervo Björkbackan ja Harri Rapon kannattamana, että virkaa ei
perusteta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Joensuun esityksen mukaisesti.
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§ 507
Antti Lassilan virkasuhteeseen liittyvät toimenpiteet
ROIDno-2019-2062
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n mukaan “virkasuhde voidaan irtisanoa, kun
viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä,
työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi taikka
muista niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa
voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen
virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti
poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin.”
Päätös virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta on annettava kirjallisesti
tiedoksi viranhaltijalle henkilökohtaisesti. Jollei tämä ole mahdollista, päätös
virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta saadaan antaa tiedoksi lähettämällä
päätös kirjeitse.
Antti Lassila on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. Lassila on toiminut
työurallaan toimialajohtajan tehtävän lisäksi osastonjohtajana, koulutuksen
palvelupäällikkönä, rehtorina, koulutussuunnittelijana ja luokanopettajana.
Rovaniemen kaupungin avoinna olevista tehtävistä Lassilalle voidaan ensisijaisesti
tarjota liitteenä olevassa perustelumuistiossa esitetyillä perusteilla toistaiseksi
voimassa olevaa sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan virkaa 1.1.2020
alkaen. Lassila on ilmoittanut ottavansa viran vastaan, mikäli sitä hänelle tarjotaan.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa, että Antti Lassilan nykyinen virka sivistyspalvelujen
toimialan toimialajohtajana lakkaa 31.12.2019 lukien viran lakkauttamisen perusteella.
Koska Lassilalle tarjolla olevat tehtävät vähentyvät olennaisesti ja pysyvästi toiminnan
ja tehtävien uudelleenorganisoinnista johtuen viranhaltijalain 37 §:n tarkoittamalla
tavalla, Rovaniemen kaupunki on selvittänyt irtisanomisen vaihtoehtona muun
avoimen viran tarjoamismahdollisuudet. Viranhaltijalain 37 §:ssä säädetyn mukaisesti
Lassila sijoitetaan suostumuksensa mukaisesti liitteenä olevassa perustelumuistiossa
esitetyillä perusteilla toistaiseksi voimassa olevaan sivistys- ja hyvinvointipalvelujen
toimialan toimialajohtajan virkaan 1.1.2020 alkaen. Päätös pannaan täytäntöön
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 508
Jukka Kujalan virkasuhteeseen liittyvät toimenpiteet
ROIDno-2019-2062
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n mukaan “virkasuhde voidaan irtisanoa, kun
viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä,
työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi taikka
muista niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa
voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen
virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti
poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin.”
Päätös virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta on annettava kirjallisesti
tiedoksi viranhaltijalle henkilökohtaisesti. Jollei tämä ole mahdollista, päätös
virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta saadaan antaa tiedoksi lähettämällä
päätös kirjeitse.
Jukka Kujala on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja
yhteiskuntatieteiden maisteri. Kujala on toiminut työurallaan elinvoimajohtajan
tehtävän lisäksi muun muassa toimitusjohtajana, kehittämispäällikkönä,
tuntiopettajana ja amanuenssina.
Rovaniemen kaupungin avoinna olevista tehtävistä Kujalalle voidaan ensisijaisesti
tarjota liitteenä olevassa perustelumuistiossa esitetyillä perusteilla toistaiseksi
voimassa olevaa elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtajan tehtävää 1.1.2020
alkaen. Kujala on ilmoittanut ottavansa viran vastaan, mikäli sitä hänelle tarjotaan.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa, että Jukka Kujalan nykyinen virka elinvoimajohtajana lakkaa
31.12.2019 lukien viran lakkauttamisen perusteella. Koska Kujalalle tarjolla olevat
tehtävät vähentyvät olennaisesti ja pysyvästi toiminnan ja tehtävien
uudelleenorganisoinnista johtuen viranhaltijalain 37 §:n tarkoittamalla tavalla,
Rovaniemen kaupunki on selvittänyt irtisanomisen vaihtoehtona muun avoimen viran
tarjoamismahdollisuudet. Viranhaltijalain 37 §:ssä säädetyn mukaisesti Kujala
sijoitetaan suostumuksensa mukaisesti liitteenä olevassa perustelumuistiossa
esitetyillä perusteilla toistaiseksi voimassa olevaan elinvoimapalvelujen toimialan
toimialajohtajan virkaan 1.1.2020 alkaen. Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 509
Riitta Erolan virkasuhteeseen liittyvät toimenpiteet
ROIDno-2019-2062
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n mukaan “virkasuhde voidaan irtisanoa, kun
viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä,
työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi taikka
muista niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa
voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen
virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti
poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin.”
Päätös virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta on annettava kirjallisesti
tiedoksi viranhaltijalle henkilökohtaisesti. Jollei tämä ole mahdollista, päätös
virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta saadaan antaa tiedoksi lähettämällä
päätös kirjeitse.
Riitta Erola on koulutukseltaan terveystieteiden tohtori, terveystieteiden maisteri,
oikeustieteen maisteri ja sisätautikirurginen erikoissairaanhoitaja. Hän on suorittanut
johtamisen erikoisammattitutkinnon. Erola on toiminut työurallaan kehitysjohtajan
tehtävän lisäksi yrittäjänä, hyvinvointipalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen
palvelutuotantojohtajana, vastaanottokeskuksen johtajana, toimitusjohtajana ja
sairaanhoitajana.
Koska Erolalla ei ole sosiaalityöntekijän kelpoisuutta, hänelle ei voida ennen
perusturvalautakunnan siirtämän ratkaisuvallan uudelleenmäärittelemistä tarjota
kehitysjohtajan virkaan nähden samalla organisaatiotasolla olevaa aikuisten ja
työikäisten palvelualueen palvelualuepäällikön virkaa (vakanssinro 73731005.)
Edellytykset tarjota Riitta Erolalle virka- tai työsuhdetta tai kouluttaa hänet uusiin
tehtäviin irtisanomisen vaihtoehtona tulee selvittää erikseen.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää irtisanoa Riitta Erolan virkasuhteen kehitysjohtajan viran
lakkauttamisen perusteella ja koska viranhaltijalle tarjolla olevat tehtävät vähentyvät
olennaisesti ja pysyvästi toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisoinnista johtuen lain
kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n mukaisesti. Viranhoitovelvoite kehitysjohtajan
virkaan päättyy viran lakatessa 1.1.2020 alkaen. Kaupunginhallitus toteaa, että
kaupunginjohtaja selvittää edellytykset siirtää Riitta Erola lain kunnallisesta
viranhaltijasta 37 §:n perusteella toiseen virka- tai työsuhteeseen tai kouluttaa hänet
uusiin tehtäviin irtisanomisen vaihtoehtona ja päättää tarvittaessa asiasta
toimivaltansa puitteissa. Kaupunginhallituksen päätös pannaan täytäntöön
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
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Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Riitta Erola
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§ 510
Martti Anttilan virkasuhteeseen liittyvät toimenpiteet
ROIDno-2019-2062
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n mukaan “virkasuhde voidaan irtisanoa, kun
viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä,
työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi taikka
muista niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa
voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen
virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti
poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin.”
Päätös virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta on annettava kirjallisesti
tiedoksi viranhaltijalle henkilökohtaisesti. Jollei tämä ole mahdollista, päätös
virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta saadaan antaa tiedoksi lähettämällä
päätös kirjeitse.
Martti Anttila on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Hän on työskennellyt
työurallaan toimialajohtajana, apulaiskaupunginjohtajana, teknisenä johtajana, vs.
kaupunginjohtajana ja apulaiskaupunginsihteerinä.
Anttilan virkasuhde on alkanut 1.1.2005, joten hänen irtisanomisaikansa on kuusi
kuukautta. Irtisanomisen vaihtoehtona Anttilalle voidaan tarjota liitteenä olevassa
perustelumuistiossa esitetyillä perusteilla toistaiseksi voimassa olevaa
tilapalvelukeskuksen johtajan virkaa 1.1.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa, että Martti Anttilan nykyinen virka teknisten ja
ympäristöpalvelujen toimialan toimialajohtajana lakkaa 31.12.2019 lukien viran
lakkauttamisen perusteella. Koska Anttilalle tarjolla olevat tehtävät vähentyvät
olennaisesti ja pysyvästi toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisoinnista johtuen
viranhaltijalain 37 §:n tarkoittamalla tavalla, Rovaniemen kaupunki on selvittänyt
irtisanomisen vaihtoehtona muun avoimen viran tarjoamismahdollisuudet.
Viranhaltijalain 37 §:ssä säädetyn mukaisesti Anttilalle voidaan tarjota liitteenä
olevassa perustelumuistiossa esitetyillä perusteilla toistaiseksi voimassa
olevaa tilapalvelukeskuksen johtajan virkaa 1.1.2020 alkaen. Anttilan tulee ilmoittaa
viran vastaanottamisesta kirjallisesti viimeistään 20.12.2019. Päätös pannaan
täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Kaisu Huhtalo poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki
28 § 7 kohta).
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Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:
Kaupunginhallitus toteaa, että Martti Anttilan nykyinen virka teknisten ja
ympäristöpalvelujen toimialan toimialajohtajana lakkaa 31.12.2019 lukien viran
lakkauttamisen perusteella. Koska Anttilalle tarjolla olevat tehtävät vähentyvät
olennaisesti ja pysyvästi toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisoinnista johtuen
viranhaltijalain 37 §:n tarkoittamalla tavalla, Rovaniemen kaupunki on selvittänyt
irtisanomisen vaihtoehtona muun avoimen viran tarjoamismahdollisuudet.
Viranhaltijalain 37 §:ssä säädetyn mukaisesti Anttilalle voidaan tarjota liitteenä
olevassa perustelumuistiossa esitetyillä perusteilla toistaiseksi voimassa olevaa
tilapalvelupäällikön virkaa 1.1.2020 alkaen. Anttilan tulee ilmoittaa viran
vastaanottamisesta kirjallisesti viimeistään 20.12.2019. Päätös pannaan täytäntöön
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Martti Anttila
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§ 511
Pekka Latvalan virkasuhteeseen liittyvät toimenpiteet
ROIDno-2019-2062
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Määttä
antti.maatta@rovaniemi.fi
henkilöstöjohtaja
Lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n mukaan “virkasuhde voidaan irtisanoa, kun
viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä,
työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi taikka
muista niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa
voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen
virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti
poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin.”
Päätös virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta on annettava kirjallisesti
tiedoksi viranhaltijalle henkilökohtaisesti. Jollei tämä ole mahdollista, päätös
virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta saadaan antaa tiedoksi lähettämällä
päätös kirjeitse.
Pekka Latvala on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Latvala on toiminut työurallaan
tilaliikelaitoksen johtajan tehtävän lisäksi teknisenä johtajana, kunnaninsinöörinä,
toimitusjohtajana, kehityspäällikkönä ja projektipäällikkönä.
Rovaniemen kaupungin avoinna olevista tehtävistä Latvalalle voidaan tarjota liitteenä
olevassa perustelumuistiossa esitetyillä perusteilla toistaiseksi voimassa olevaa
tilapalvelukeskuksen tilapalvelupäällikön virkaa. Koska Pekka Latvalan virkasuhde
kaupunkiin on alkanut 27.2.2012, hänen irtisanomisaikansa on neljä kuukautta.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa, että Pekka Latvalan nykyinen virka tilaliikelaitoksen
johtajana lakkaa 31.12.2019 lukien viran lakkauttamisen perusteella. Koska Latvalalle
tarjolla olevat tehtävät vähentyvät olennaisesti ja pysyvästi toiminnan ja tehtävien
uudelleenorganisoinnista johtuen viranhaltijalain 37 §:n tarkoittamalla tavalla,
Rovaniemen kaupunki on selvittänyt irtisanomisen vaihtoehtona muun avoimen viran
tarjoamismahdollisuudet. Viranhaltijalain 37 §:ssä säädetyn mukaisesti
Latvalalle voidaan tarjota liitteenä olevassa perustelumuistiossa esitetyillä perusteilla
toistaiseksi voimassa olevaa tilapalvelupäällikön virkaa 1.1.2020 alkaen. Latvalan tulee
ilmoittaa viran vastaanottamisesta kirjallisesti viimeistään 20.12.2019. Päätös pannaan
täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.
Maarit Simoska poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Halintolaki 28 § 5 kohta).
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Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää irtisanoa Pekka Latvalan virkasuhteen tilaliikelaitoksen
johtajan viran lakkauttamisen perusteella ja koska viranhaltijalle tarjolla olevat
tehtävät vähentyvät olennaisesti ja pysyvästi toiminnan ja tehtävien
uudelleenorganisoinnista johtuen lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n mukaisesti.
Viranhoitovelvoite tilaliikelaitoksen johtajan virkaan päättyy viran lakatessa 1.1.2020
alkaen. Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginjohtaja selvittää edellytykset siirtää
Pekka Latvala lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n perusteella toiseen virka- tai
työsuhteeseen tai kouluttaa hänet uusiin tehtäviin irtisanomisen vaihtoehtona ja
päättää tarvittaessa asiasta toimivaltansa puitteissa. Kaupunginhallituksen päätös
pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Pekka Latvala
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§ 512
Kaupunginjohtajan sijaisen määrääminen
ROIDno-2019-3764
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Laitinen
kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
kaupunginsihteeri
1.1.2020 voimaan tulevan hallintosäännön 29.6 §:n mukaan kaupunginhallitus määrää
kaupunginjohtajan sijaisen.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Esitys kokouksessa.
Päätös
Kaisa Laitinen ja Ville Vitikka poisutivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi hallintosihteeri Marja Marjetta.
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupunginjohtajan varahenkilöksi 1.1. - 31.8.2020
väliseksi ajaksi henkilöstöjohtaja Antti Määtän.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ao. henkilöt
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§ 514
Viranhaltijoiden, lautakuntien ja johtokunnan päätösten otto-oikeus
vapaa-ajanlautakunta 26.11.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 26.11.2019
perusturvalautakunta 27.11.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 3.12.2019
liikelaitoksen johtokunta 29.11.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 29.11.2019
liikelaitoksen johtokunta 11.12.2019, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 11.12.2019
tekninen lautakunta 10.12.2019, pöytäkirja viedään nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon 17.12.2019
ympäristölautakunta 11.12.2019 § 175 Maa-ainestaksan tarkistaminen, päätös
viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 17.12.2019
Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 174 Asuntotonttia 10-10250-3 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa,
27.11.2019
§ 175 Asuntotonttia 10-10251-3 koskevan varausajan jatkaminen Vennivaarassa,
27.11.2019
§ 176 Rivitalotonttia 11-11360-2 koskevan varausajan jatkaminen Pöykkölässä,
27.11.2019
§ 177 Asuntotontin 10-10258-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 178 Asuntotontin 10-10257-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 179 Asuntotontin 10-10263-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 180 Asuntotontin 10-10263-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 181 Asuntotontin 10-10261-7 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 182 Asuntotontin 10-10260-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 183 Asuntotontin 10-10259-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 184 Asuntotontin 10-10259-7 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 185 Asuntotontin 10-10259-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 186 Asuntotontin 10-10258-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 187 Asuntotontin 10-10261-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 188 Asuntotontin 10-10261-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 03.12.2019
§ 189 Asuntotontin 11-11341-1 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 03.12.2019
§ 190 Asuntotontin 8228-1 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 03.12.2019
§ 191 Rivitalotontin 17-5569-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 03.12.2019
§ 192 Rivitalotontin 17-5574-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 03.12.2019
§ 193 Asuntotontin 10-10258-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 09.12.2019
Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 17 Cash forecast-kassasuunnittelumoduulin käyttöönotto, 02.12.2019
Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
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§ 89 Maa-alueen vuokraaminen Ounaspavinjongin alueella, 02.12.2019
§ 92 Ysa-tontin 698-10-228-2 osoite Talvitie 30 varaaminen, 10.12.2019
§ 93 Kerrostalotontin 3-3065-5 luovuttaminen os Willamonkuja 2, 10.12.2019
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevan pöytäkirjan ja viranhaltijapäätökset tiedoksi
ja päättää, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
Kaupunginhallitus toteaa, että lautakunnan pöytäkirja sekä viranhaltijoiden päätökset
ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta,
puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 515
Ilmoitusasiat
Kela
Tiedote 27.11.2019 Postilakolla on vaikutuksia asumistukien vuosi- ja
määräaikaistarkistuksiin. Postilakon vuoksi Kela ei ole lakkauttanut sellaisia
asumistukia, joiden vuosi- tai määräaikaistarkistus olisi joulukuun alussa, vaikka
tarkistusta ei ole haettu määräajassa.
Tiedote 29.11.2019 Toimeentuloturvainfo: Työttömyysturvan aktiivimalli
puretaan vuoden 2020 alusta lähtien
KT Kuntatyönantajat
Yleiskirje 13/2019 Matkakustannusten korvaukset 1.1.2020 lukien, on luettavissa
verkossa osoitteessa https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2019/13/matkakustannusten-
korvaukset-1.1.2020-lukien
Kuntaliitto
yleiskirje 14/2019 ”Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus vuonna
2019” on ilmestynyt ja linkki siihen löytyy verkkosivuiltamme: https://www.
kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2019/lastensuojelun-vuoksi-sijoitetun-oppilaan-korvaus-
vuonna-2019
Lapin liitto
Tiedote 9.12.2019 Ilmastoviisasta rakentamista-tilaisuus Rovaniemellä
13.12.2019 klo 9.00-13:30, Pilke
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen 28.11.2019 päätöksistä kokouksen
tarkastettu pöytäkirja. Kokouspöytäkirja julkisine liitteineen löytyy
nettisivuiltamme: https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus
/Kokoukset-2019/28112019. Pöytäkirja kuulutetaan
29.11.2019 koulutuskuntayhtymän julkisessa tietoverkossa virallisten
kuulutusten ilmoitustaululla osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU
/Ilmoitustaulu/Viralliset-kuulutukset. Lisätietoja antaa yhtymähallituksen pj.
Sakke Rantala, puh: 040 664 6132 sekä kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-
Pentti, puh: 0400 488 881.
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous ke 18.12.2019 klo 13.00,
esityslista on luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko
/Yhtymakokous/Kokoukset-2019/1812201
Rovaniemen varuskunta
käsky 9.12.2019 Joulunajan tapahtumat Rovaniemen varuskunnassa 2019
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
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Kunnallisvalitus
§485
Kunnallisvalitusohje
Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti
tehtävä valitus on osoitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet
Valitusaika ja sen päättyminen
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen
antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.
Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika
päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta,
postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä kaupunginhallituksen päätös, josta valitetaan,
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on
kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
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Muutoksenhakukielto
§486, §487, §498, §499, §500, §513
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
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Oikaisuvaatimus
§488, §489, §490, §491, §492, §493, §494, §495, §496, §497, §501, §502, §503, §504,
§505, §506, §507, §508, §509, §510, §511, §512
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin
kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole
allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero,
johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla
määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä.
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Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät
arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

